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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen Duurzame 
energieopwekking Hengelo 

3310878  19 oktober 2021 

Geachte mevrouw van Wier-Koca, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

U heeft in uw mail van 22 juni vragen gesteld over duurzame energieopwekking in Hengelo. Helaas 
zijn die door omstandigheden niet tijdig voor beantwoording bij het college binnengekomen.  

Met deze brief geven we antwoord op uw vragen.   
 

 Waarom wordt Slangenbeek nog als optie gepresenteerd nu evident is dat de bewoners 

tegen zijn? 

Uit de reacties die wij hebben binnengekregen en de gesprekken die wij hebben gevoerd over 

duurzame elektriciteitsopwekking, blijkt dat veel inwoners het ermee eens zijn dat de energie die 

wordt verbruikt duurzaam opgewekt moet worden in de toekomst. Alleen willen ze liever geen 

zonnevelden of windturbines in hun eigen leefomgeving. Om binnen de zoekgebieden voor zon en 

wind tot zoeklocaties te komen is er een integrale afweging nodig. Daarom is er een 

locatieonderzoek uitgevoerd om de verschillende zoekgebieden met elkaar te kunnen vergelijken. 

De uitkomsten geven geen aanleiding om de zoekgebieden Slangenbeek West en Noord te laten 

afvallen.  

 

 Waarom worden zonnepanelen niet ook op sociale huur woningen geplaatst? 

Op sociale huurwoningen worden ook zonnepanelen geplaatst. Dit zal gefaseerd plaatsvinden met 

voldoende deelname van huurders. Hierover zijn met Welbions prestatieafspraken gemaakt. 

  

 Wat voor effect hebben zonnepanelen op de begane grond, (b.v. op gras) op de flora en 

fauna onder die panelen? 

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat in agrarisch intensief gebruikte gebieden 

(b.v. ook grasland) zonnevelden zelfs kunnen bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit. 

Dan moet er wel voldoende licht en water op de bodem blijven komen. Bij ontwerp en realisatie 

moet er dus aandacht zijn voor biodiversiteit. Ook bij het beheer na de aanleg van zonnevelden 

moet daarvoor aandacht zijn. De gemeente heeft dit voor de groene buitengebieden Beckum Oele 

en Slangenbeek Noord en West als rondvoorwaarde opgenomen in het omgevingsprogramma. Lees 

hierover meer op https://edepot.wur.nl/541057  

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://edepot.wur.nl/541057
https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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 Waarom is Woningdichtheid als criterium gebruikt om de zoekgebieden te bepalen voor 

zonneparken? Buitengebieden en wijken met grote woonkavels lijken hierdoor geschikt 

terwijl het tegendeel waar is. 

Voor het locatie onderzoek zijn er criteria gekozen die gehanteerd worden bij een Milieu Effect 

Rapportage die in het plan van aanpak grootschalige opwek is opgenomen. Het college heeft dit 

plan van aanpak al in mei 2020 met de raad gedeeld. Woning dichtheid is één van de criteria, die 

naast landschappelijke en ecologische aspecten en afstand tot elektriciteitsnet hier onderdeel van 

uit maken en daarom is gehanteerd, om de zoekgebieden met elkaar te kunnen vergelijken. Al 

deze criteria zijn betrokken bij de afweging om van zoekgebied tot zoeklocaties te komen. Zo  

blijkt uit het locatieonderzoek dat in dit gebied grootschalige energieprojecten niet wenselijk zijn. 

Daarom is in het omgevingsprogramma opgenomen dat we in dit gebied alleen kleinschalige 

ontwikkelingen toestaan op initiatief van het gebied zelf en waarbij er sprake is van honderd 

procent lokaal eigendom. 

 

 Er is in de informatieavond van 21 juni 2021 aangegeven dat er geen rekening is gehouden 

met de toekomstige woningbouw in Dalmeden, waardoor het zoekgebied in Dalmeden 

direct zou moeten afvallen. Kan de gemeente dit bevestigen? 

Het locatie onderzoek is een momentopname, waarbij als bron voor de woningdichtheid de BAG 
(Basisadministratie Adressen en Gebouwen) is genomen. Daarbij is uitgegaan van de gebouwen die 

vergund zijn. De bestemde bebouwing is in het onderzoek buiten beschouwing gebleven. Daarom is 
aanvullend op het locatieonderzoek de toekomstige woningdichtheid vanuit het bestemmingsplan 

binnen een straal van 50 meter onderzocht. Deze data hebben wij aan Bosch & van Rijn voorgelegd 
met de vraag wat het effect zou zijn op de uitkomsten van het onderzoek en de keuze die voor dit 

zoekgebied is gemaakt. Zij geven aan dat de toekomstige woningdichtheid vanuit een samenspel 
van de thema’s omgeving, landschap, ecologie en opbrengst heeft meegewogen in het 

locatieonderzoek. Voor de aanduiding in het omgevingsprogramma voor Dalmeden ‘zoekgebied 
voor zonne-energie op kleine schaal onder strikte voorwaarden’ heeft de toekomstige 

woningdichtheid geen gevolgen. Daarom is er geen aanleiding om dit gebied vanwege te 
verwachten toekomstige woningbouw als zoekgebied te laten afvallen. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


