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  14-074 

 

In uw brief van 31 mei 2022 vraagt u het college om opheldering  over uitsluitingsgebieden voor 
windturbines.  

 
Volgens u valt gemeente Hengelo in zijn geheel onder het Nationaal uitsluitingsgebied, waardoor 

de maximale bouwhoogte beperkt is tot 40 meter. In deze brief gaan wij in op uw vragen.  

 
1. Is de wethouder op de hoogte dat Hengelo onder het uitsluitingsgebied valt, waardoor de 

 maximale bouwhoogte 40 meter is? 
a. Zo ja, waarom heeft u deze informatie achtergehouden voor de raad? 
b. Zo nee, hoe kunt u verklaren dat u hiervan niet op de hoogte bent, terwijl deze 

  informatie wel met gemeenten gedeeld is? 
  
Wij zijn op de hoogte dat een deel van gemeente Hengelo onder een uitsluitingsgebied valt, 
waarvoor belemmeringen voor windturbines gelden. Deze belemmeringen gelden echter niet voor 
de zoeklocaties voor windturbines die zijn opgenomen in het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 
2021-2030. In opdracht van gemeente Hengelo heeft onderzoeksbureau Bosch en van Rijn een 
potentiestudie uitgevoerd om de locaties in kaart te brengen waarvoor die belemmeringen niet 
gelden en waar windturbines gerealiseerd kunnen worden. Daarbij is rekening gehouden met de 
belemmeringen onder meer uit wet- en regelgeving op het gebied van geluid, slagschaduw, externe 
veiligheid, luchtvaartveiligheid en provinciaal beleid.  Op 2 september heeft het onderzoeksbureau 
Bosch en van Rijn de studie afgerond en gedeeld met de gemeente Hengelo. Deze potentiestudie is 
gedeeld met de raad. In de politieke markt van 29 september 2020 hebben Bosch en Van Rijn de 
studie toegelicht.  
Naast de `wettelijke` beperkingen  zijn er ook nog andere factoren die nog in beeld moeten worden 
gebracht voordat de windturbines gerealiseerde kunnen worden. In samenwerking met de RES 
Twente zal een plan-milieueffect rapportage (m.e.r.) worden opgesteld. Dit onderzoek kent een 
ander detailniveau dan het onderzoek dat Bosch & van Rijn heeft uitgevoerd. Dit onderzoek brengt 
de effecten op de omgeving in kaart.  
 
Uw vraag richt zich op de hoogtebeperkingen. Ook deze resultaten vindt u terug in de potentiestudie 
in paragraaf 2.2. van de potentiestudie. De beperking op de maximale bouwhoogte van 40 meter is 
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enkel van toepassing voor de gebieden waar het Luchthavenbesluit Twente Airport van toepassing 
zijn. Deze zijn niet van toepassing op de zoeklocaties voor wind die zijn opgenomen in het 
Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030.  
 

2. Bent u het met de PVV eens dat er veel onnodige onrust gezaaid is onder de inwoners door in 
ieder voorstel en communicatie naar buiten de komst van windturbines als zeer waarschijnlijk 
te bestempelen? 
 

Nee, het college is het hier niet mee eens. Er is een zorgvuldig participatieproces doorlopen om te 
komen tot een omgevingsprogramma, waarin binnen de zoekgebieden mogelijke zoeklocaties in 
kaart zijn gebracht waarvoor de belemmeringen niet gelden, zoals genoemd bij de beantwoording 
van uw vorige vraag. In het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 is opgenomen dat er 
vervolgonderzoeken nodig zijn om milieueffecten en de effecten op de omgeving in kaart te brengen 
alvorens deze locaties worden vrij gegeven voor ontwikkellocaties. Dit is onder de aandacht gebracht 
bij  inwoners van gemeente Hengelo en buurgemeenten en raadsleden van gemeente Hengelo in de 
verschillende communicatie uitingen.  
 

3. Bent u bereid openheid te geven over deze uitsluitingsgebieden en consequenties voor 
 Hengelo middels een memo naar de raad en een persbericht naar de inwoners? 

a. Zo nee waarom niet? 
 

De potentiestudie die door Bosch & van Rijn is uitgevoerd is al breed gedeeld met de samenleving en 
ook te vinden op de website van de gemeente Hengelo via de link 
https://www.hengelo.nl/bestanden/documenten/themasite-
nieuweenergie/Technisch%20onderzoek%20duurzame%20elektriciteitsopwekking%20Hengelo.pdf  
 
Het hele proces dat we doorlopen hebben en de documenten die ten grondslag liggen aan het 
Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 – 2030 zijn terug te vinden op de website 
www.hengelo.nl/nieuwe-energie. 
 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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