
 

Aan:  College van B&W te Hengelo 
Per email: raadsgriffie@hengelo.nl 
Datum: 15-04-2022 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
Onderwerp: Omgevingseffectrapportage (o.e.r.) bij Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 
2021-2030, meer bepaald met betrekking tot effecten windturbines 
 
Geachte college, 
 
De inhoudelijke behandeling en besluitvorming tijdens de Gemeenteraad de dato 09-02-2022 
betreffende zaaknummer 3338624 - Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-
2030  houdt onder andere ook in dat er is besloten tot het uitvoeren van een 
Omgevingseffectrapportage, afgekort o.e.r..  
Stemmende leden op de raadsvergadering 09-02-2022 betreffende zaaknummer 3338624: 
33. Stemverhouding: met 21 stemmen voor en 12 stemmen tegen (waaronder Lokaal 
Hengelo). 
 
Tijdens de raadsvergadering van 09-02-2022 heeft Lokaal Hengelo de motie van 
Burgerbelangen gesteund “Tegen plaatsing van windmolens in Hengelo” die het College zou 
opdragen windenergie uit het omgevingsprogramma Nieuwe Energie te halen. Deze motie 
had geen meerderheid in de toenmalige raad.. 
 
De positie van Lokaal Hengelo is ingegeven door de mening dat onder andere; 

• Maximaal moet ingezet worden op besparende maatregelen voor gebouwen zoals 
dubbel glas en isolatie, vervolgens zonnepanelen op daken van woningen, 
fabriekshallen, parkeerplaatsen en geluidswallen.  

• Alternatieve vormen van duurzame opwekking van energie beter onderzocht moeten 
worden; waterstof, aardewarmte, wegen en gebouwen die elektriciteit opwekken etc. 

naast het feit dat: 
• Windturbines niet passen in een wind-luw gebied, 
• Windturbines een visuele vervuiling betekenen van ons coulisselandschap, 
• Windturbines ingepast moeten worden in windrijke gebieden (aan zee bijvoorbeeld) 

en niet in Hengelo. 
 
De omgevingseffectrapportage, afgekort o.e.r., wordt ook een onderdeel van de nieuwe 
omgevingswet. Het plan van aanpak nieuwe omgevingswet werd op 13-10- 2021 , 
zaaknummer 3249718, door de raad aangenomen. Ondanks meerdere uitstelmomenten 
heeft het kabinet op 24-02-2022 besloten tot invoeringsdatum van de nieuwe Omgevingswet 
per 1 januari 2023. Vandaar het besproken plan van aanpak om tijdig deze omgevingswet 
voor Hengelo te hebben geïmplementeerd. 
 
Met betrekking tot de omgevingseffectrapportage (o.e.r.) heeft Lokaal Hengelo   
onderstaande vragen aan het College van B&W: 

1. Kan het College bevestigen dat als onderdeel van het raadsbesluit op 09-02-2022 
(zaaknummer 3338624 Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 ) een 
besluit is genomen tot het opstellen van een o.e.r.? 



2. Is het College met Lokaal Hengelo eens dat een o.e.r onderdeel is van een nieuwe 
omgevingswet? 

3. Graag verduidelijking van het College wanneer de bekendmaking komt van het 
voornemen tot het opstellen van een o.e.r voor zaaknummer 3338624 - 
Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030? 

4. Graag verduidelijking van het College wanneer er een Onderzoeksagenda (ook wel 
genoemd "Notitie Reikwijdte en Detailniveau"), opgemaakt wordt betreffende de o.e.r. 
en de daarop volgende zienswijze procedure ? 

5. Kan het College aangeven wie het bevoegd gezag is inzake het opstellen van een 
o.e.r.? 

6. Kan het College aangeven wat de wettelijke grondslag is voor de o.e.r. ? 
7. Kan het College aangeven in welke verordening meer te lezen valt over de o.e.r.? 
8. Kan het College aangeven of en zo ja welke vorm van participatie is voorzien voor de 

o.e.r ? 
 
Voor de goede orde willen we verduidelijken dat we met “o.e.r”.  bedoelen de procedure tot 
het opstellen van een omgevingseffectrapportage en niet de “OER” dat ons inziens het 
rapport is (een document) als uitkomst van de procedure. 
 
Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet 
 

Met vriendelijke groet, 

Fractie van Lokaal Hengelo, 

Glenn Dedecker 


