
                                                              

Aan het College van Burgemeester en wethouders 

Burg. Van der Dussenplein 1 

7551 EB  Hengelo 

 

Mede naar aanleiding van  het grote aantal ingediende zienswijzen  na de terinzagelegging van het 

voorlopig omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030  heeft LokaalHengelo een aantal vragen en 

opmerkingen: 

  

1. De eerste fase van de trias energetica focust zich op besparen in plaats van opwekken. Is het 

college het eens dat hier de eerste focus op moet liggen alvorens er over wordt gegaan op 

energieopwekking. Zo nee, wat is de uw visie in deze? 

  

2. In het kader van deze trias energetica strategie, wat zijn de concrete, meetbare 

besparingsdoelstellingen van huishoudens en bedrijven? 

  

3. Welke energiebesparingsdoelstellingen uit Nieuwe Energie 2017 – 2021 zijn gerealiseerd?  

 

4. Welke energiebesparingsdoelstellingen uit nieuwe energie 2017 – 2021 zijn niet gerealiseerd en 

hoe wil het college deze alsnog realiseren?  

  

 

 

 



 

Windturbines  

  

5. Het oorspronkelijke locatieonderzoek uitgevoerd door Bosch & van Rijn gaat uit van een 

windturbine tiphoogte van 210 meter. Nu wordt er gesproken over een tweetal turbines van 

tiphoogte tot 250 meter. In het rapport wordt vermeld dat grotere tiphoogtes ook andere 

effecten hebben. Is het college het met LokaalHengelo eens dat in dat geval de bevindingen in 

het huidige rapport niet meer accuraat en actueel zijn?   

  

6. Is het college bekend met de innige samenwerking tussen windturbine projectontwikkelaar 

ProWind en onderzoeksbureau Bosch & van Rijn? Bent u het met ons eens dat zij de schijn van 

belangenverstrengeling tegen zich hebben door een wederzijds commercieel belang?  

  

7. Uit het ecologische onderzoek van Bureau Waardenburg blijkt dat het Woolde een Europees 

beschermde vleermuissoort huisvest. Bent u bekend met het feit dat het verboden is volgens 

art. 3.5 uit het Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn, de leefomgeving van deze dieren 

opzettelijk te verstoren?  

  

8. Is het college bekend met het feit dat de onderdruk van windturbines een barotrauma kan 

veroorzaken dat dodelijk kan zijn voor vleermuizen? Zo nee, dan verzoeken wij u deze kennis zo 

snel mogelijk te vergaren.  

  

9. Is het college het met LokaalHengelo eens dat, gezien het bovenstaande, het plaatsen van  

windturbines in het Woolde volgens de habitatrichtlijn onacceptabele risico’s met zich 

meebrengt voor beschermde vleermuissoorten? Zo nee, wat is dan uw argumentatie om dit 

project toch doorgang te  laten vinden?  

  

10. Is het college  bekend met het feit dat de beoogde locaties voor windturbines in de 

aanvliegroute van vliegveld Twente liggen en dat voor objecten die binnen de z.g. invliegfunnel 

liggen en hoger zijn dan 100m een vergunning aangevraagd dient te worden?  

  



11. Is het bij het college bekend dat vliegveld Twente een aanvliegradar in gebruik heeft die 

aanzienlijk gevoeliger is voor grote metalen objecten, zoals een windturbine, dan een volume- 

of weerradar? Zo ja wat is dan uw argumentatie om dit project doorgang te  laten vinden?  

 

12. Dat deze vergunning aangevraagd dient te worden voor het wijzigen van een bestemmingsplan 

of ontwikkelen van een omgevingsvisie? 

  

13. Windturbines in de zoekgebieden het Woolde en de Westermaat staan dicht bij de 

gemeentegrens met Borne. Een aanzienlijk aantal huizen valt hierdoor binnen de 1 kilometer of 

zelfs 500 meter contouren. In het kader van grensoverschrijdende effecten, hoe is de 

terinzagelegging verlopen en heeft deze voldaan aan de juridische eisen?  

  

14. Indien deze terinzagelegging heeft plaatsgevonden, acht het college deze als voldoende? Zo ja, 

waarom? Zo nee is het college bereid deze opnieuw uit te voeren? 

 

15.  In hoeverre is er een proces om soortgelijke grensoverschrijdende situaties tijdig te 

identificeren en belanghebbende partijen te betrekken en informeren? 

 

16.  Realiseert het college zich, dat de bewoners van Borne bij laag staande zon tijdens de 

wintermaanden veel hinder ondervinden van de slagschaduw van de windturbines? Zo nee, is 

het college bereid hier onderzoek naar te laten doen? 

 

17.  Kan het college aangeven waarom het college Windturbines wil laten bouwen in één van de 

meest windluwe gebieden van Nederland ( langjarig  gemiddelde windsnelheid op 100m. <6 

m/sec) waardoor het alleen   met extra hoge subsidiebedragen interessant is voor exploitanten 

van windturbines?? 

 

Zonnevelden  

 

 

18. Uit het locatie onderzoek van Bosch & van Rijn blijkt dat een groot gedeelte van het Weusthag 

Noord park en het begraaf- en gedenkpark Deurningerstraat zijn aangewezen als zoekgebied 

voor zonneparken. Deelt het college de mening van Lokaal Hengelo dat deze locaties gezien de 



maatschappelijke, recreatieve en ecologische waarde totaal ongeschikt zijn voor zonneparken? 

Zo nee, wat is uw visie hierop 

             Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                 

Roel Jaarsma 

             Fractievertegenwoordiger LokaalHengelo 

 

 


