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Wereldwijd, in Nederland, en ook in onze gemeente staan we samen voor 
de opgave om klimaatverandering tegen te gaan en samen te werken aan 
duurzame energie.
In 2030 maakt meer dan de helft van de huishoudens in Hengelo gebruik 
van energie van windturbines en zonnepanelen. Daarvoor moeten we nu 
al beginnen. Hoe en waar gaan we dat doen? In dit Omgevingsprogram-
ma leest u de verschillende mogelijkheden. Daarbij horen we graag uw 
ideeën! Samen gaan we aan de slag voor een duurzaam Hengelo!

Claudio Bruggink,
Wethouder Duurzaamheid 
gemeente Hengelo 

9 juni 2021

www.hengelo.nl/nieuwe-energie

Voorwoord – U bent aan zet!

3. Oplossingen 
•  Wind- en zonne-energie

• Fossiele brandstoffen verminderen

• Van het gas af

• …. U bent aan zet! 

4. Doelen
•  2023: 20% duurzame energieopwekking

•  2030: 40% duurzame energieopwekking

• 2050: 100% duurzame energieopwekking

• 2050: opwarming van max. 1,5 °C

5. Voordelen 
•  Een leefbare wereld voor kinderen en -kleinkinderen

• Gezondere leefomgeving

• Een nieuw energielandschap

• Delen in de opbrengsten

• Stimuleringsregelingen

• Versterken lokale economie en werkgelegenheid

1. Problemen
•  Temperatuurstijging 

door meer CO2

• Extreme regenval

• Hete, droge zomers

• Stijgende zeespiegel

2. Afspraken
•  Klimaatakkoord Parijs 2015

• Nationaal Klimaatakkoord 2019

• Regionale Energie Strategie Twente 2021

• Programma Nieuwe Energie Hengelo 2017- 2021

• Omgevingsvisie Hengeloos Buiten 2020
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Om klimaatverandering tegen te gaan willen we in 
Hengelo onze CO2-uitstoot fors naar beneden brengen. 
Dat doen we samen met inwoners, maatschappelijke 
partners en bedrijven.

Win-win
Het is belangrijk om de komende jaren zuiniger om 
te gaan met energie. Want de energie die we niet ge-
bruiken, hoeven we ook niet duurzaam op te wekken. 
Win-win dus. 

Dat kan op verschillende manieren:
 • Bestaande gebouwen verduurzamen
 • Energiezuinig nieuwbouwen
 • Industrie en bedrijven verduurzamen

Naast besparen is het ook nodig om duurzame elek-
triciteit op te wekken met technieken waarvan we nu 
weten dat we daarmee de doelstellingen voor 2030 
kunnen invullen. Dat doen we met windturbines en 
zonnevelden die ook werkelijk realiseerbaar zijn. 

Pilots
We bieden ruimte aan innovatieve ontwikkelingen en 
initiatieven uit de samenleving. Daarvoor starten we 
pilots die bij succes opgenomen worden in het defini-
tieve omgevingsprogramma. 

De oplossingen die in dit omgevingsprogramma staan 
komen uit:
 • gesprekken met de samenleving
 • onderzoek van adviesbureau Bosch & Van Rijn
 • onderzoek Hengelo Panel

Zon en wind
In dit omgevingsprogramma vertellen we wat de nut 
en noodzaak is van de energietransitie, waarom we 
voor zonne- en windenergie willen gaan, onder welke 
voorwaarden en op welke manier inwoners, bedrijven 
en buurgemeenten worden betrokken.

Inleiding

We doen het samen!

Het omgevingsprogramma Nieuwe Energie is 

geen dichtgetimmerd programma. Het is een eer-

ste doorkijk, waarover we graag met u in gesprek 

gaan. Met uw opmerkingen stellen we deze zomer 

het definitieve omgevingsprogramma op. 

In het hoofdstuk ‘hoe denkt u mee’ leest u meer 

over de verschillende manieren en momenten om 

mee te denken. De basis van de communicatie is 

de website www.hengelo.nl/nieuwe-energie.
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Waarom grootschalige zon en wind?
In het Klimaatakkoord zijn landelijke doelstelling 
opgenomen voor opwek van duurzame energie in 
2030 en 2050. Afgesproken is om 30 regio’s aan te wij-
zen die ieder een Regionale Energie Strategie opstel-
len om zo met z’n allen de landelijke doelstellingen te 
halen. De RES Twente is één van die regio’s. Alle 
14 Twentse gemeenten uit de RES geven aan hoe zij 
samen 1,5 TWh (oftewel ‘terrawattuur’) kunnen op-
wekken in 2030. In Hengelo laten we de bijdrage aan 
de RES Twente aansluiten bij de doelstellingen voor 
duurzame elektriciteitsopwekking. Dat is 100 GWh 
voor 2030. 

Doelstelling Hengelo
De doelstellingen voor duurzame energieopwekking 
zijn opgenomen in het programma Nieuwe Energie. 
Zo willen we 20% van de energie die we verbruiken 
duurzaam opwekken in 2023, 40% in 2030 en 100% 
in 2050. We wekken in Hengelo nu al 56 GWh (oftewel 
gigawatt uur) duurzaam op. We moeten voor 2030 dus 
nog 100 GWh opwekken via zon en wind.

Verbruik 

Het elektriciteit verbruik in Hengelo 
bedraagt

390 GWh

Duurzaam op te wekken in 2023   78 GWh

Duurzaam op te wekken in 2030 156 GWh

Duurzaam op te wekken in 2050 390 GW

Gerealiseerd in 2020

Hernieuwbare opwek Twence (12%)   35 GWh

Hernieuwbare opwek overig   21 GWh

Totale hernieuwbare opwek   56 GWh

Nog duurzaam op te wekken 2030

Totaal nog duurzaam op te wekken 100 GWh

Locaties voor uitgebreide energieopwekking
We willen wind- en zonne-energie opwekken in gebie-
den waar dit op grote schaal kan. We sparen daarbij 
de groene buitengebieden. Wel nodigen we u uit om 
kleinschalige initiatieven te ontwikkelen die kunnen 
bijdragen aan de Hengelose opgave. De locaties waar 
dit kan leest u verderop in dit document bij de voor-
keursvolgorde.

Onderzoek
Technisch en locatieonderzoek van het bureau Bosch & 
van Rijn laat zien in welke gebieden we energie kunnen 
opwekken. Dit kunnen we doen in combinatie met 
zonne-energie op daken, parkeerplaatsen en gevels.

www.hengelo.nl/nieuwe-energie

Nut en noodzaak duurzame elektriciteit

Van fossiele energie naar duurzame energie

De wereld waarin we leven, verandert. Het wordt warmer op de aarde. Elk jaar breken we nieuwe records, met 

de droogste of de warmste zomer. Er zijn steeds meer periodes met heftige neerslag, stormen en overstromin-

gen. Dat is bijvoorbeeld slecht voor de landbouw. En daarmee voor onze voedselvoorziening.

Het is belangrijk om nu maatregelen te nemen om te zorgen dat de opwarming in ieder geval langzamer gaat. 

En nog beter: wordt gestopt. 

CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat zorgt voor opwarming. Veel CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het 

soort energie dat we gebruiken. We halen die energie nu nog voornamelijk uit fossiele brandstoffen – stoffen 

die we uit de aarde halen: olie, kolen, gas. Om er energie van te maken, moet je ze verbranden. Daar komt zo 

veel CO2 bij vrij dat de CO2-concentratie in de lucht sterk stijgt en te veel warmte wordt vastgehouden waardoor 

de aarde opwarmt. Die stijging moet stoppen. Onze energie kunnen we ook op andere manieren opwekken. 

Windenergie, zonne-energie, waterkracht, geothermie en aquathermie zijn op dit moment de schoonste en 

meest duurzame vormen van energie. 
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Duurzame energie opwekken 
In dit omgevingsprogramma geven we aan waar 
en hoe we windturbines en zonnevelden willen en 
kunnen plaatsen. Ook stellen we voorwaarden waar 
ontwikkelingen aan moeten voldoen en met wie we 
de plannen gaan realiseren.

De hele gemeente
We willen de hele gemeente meenemen in de over-
wegingen wat geschikte locaties zijn om energie op te 
wekken. De uitkomsten van het technisch onderzoek 
en het locatieonderzoek zijn hiervoor de basis. Maar 
ook de input van inwoners, bedrijven en maatschap-
pelijke partners nemen we mee in de overwegingen.

Vooral op daken van industrie-en 
bedrijventerreinen…
Gebruik de daken om energie op te wekken.
• De voorkeur gaat uit om daken op bedrijven-
 terreinen zoveel mogelijk vol te leggen met zonne- 
 panelen (daken van particuliere woningeigenaren  
 vallen niet onder grootschalige installaties, maar  
 dragen wel bij). 

…maar ook zonnevelden en windturbines buiten 
de woongebieden
• Voor windturbines is gekozen voor de zones langs  
 Rijkwegen gecombineerd met zon op industrie- en  
 bedrijventerreinen. 
• Voor zonnevelden is gekozen voor zones langs Rijks- 
 wegen, op industrie- en bedrijventerreinen en grond  
 langs de stadsranden met industrie en bedrijvigheid. 
• Samen met inwoners en belanghebbenden zijn  
 hiervoor gebieden aangewezen.

Ook enkele gebieden in het buitengebied die hoofd-
zakelijk gericht zijn op landbouw of veeteelt zijn aan-
gewezen als zoekgebied voor zonnevelden.

Uitgangspunten voor energieopwekking

Voorwaarden
Het omgevingsprogramma Nieuwe Energie bevat:
• Ruimtelijke en maatschappelijke afwegingskaders.  
 Dit zijn spelregels waar initiatieven aan moeten vol 
 doen.
• Een stimuleringsplan zon op dak (vooral bedrijfs- 
 daken, maar ook op parkeerplaatsen en gevels).
• Een uitvoeringsprogramma, waarin staat wanneer  
 de maatregelen uitgevoerd worden en wat de rand- 
 voorwaarden voor de initiatiefnemers zijn.

Zenderen

Azelo

Delden

Buren

Beckum

Deurningen

Borne

Hengelo

A35

A1

Boekelo

A35

N18

A1

A35

Esri Nederland, Community Map Contributors

bedrijventerrein zoekgebied voor zonnepanelen (op veld, dak, parkeerplaatsen, gevels)
bedrijventerrein zoekgebied zonnepanelen (op daken)
energiegebied voor zonnevelden (op grote schaal)
zoekgebied voor zonne-energie op kleine schaal onder strikte voorwaarden
zoekgebied voor zonnevelden op grond langs rijkswegen
zoeklocaties windturbines
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Locaties voor duurzame energie

1. Maximaal inzetten op energie besparen
  De energie die we niet verbruiken hoeven we ook 

niet op te wekken. 
 •   We stimuleren inwoners (onder meer via het ener-

gieloket) om zoveel mogelijk energie te besparen 
door hun huis energiezuiniger te maken en zelf 
energie op te wekken. 

 •  We stimuleren, adviseren, controleren en verplich-
ten bedrijven om energiemaatregelen te nemen. 
Daarvoor werken we samen met de Omgevings-
dienst Twente.

2. Eerst de daken vol leggen met zonnepanelen 
 •   We stimuleren energieopwekking met zonnepa-

nelen op daken, parkeerplaatsen en gevels.
 •   We stellen hiervoor een stimuleringsplan op.
 •   Daken die in aanmerking komen zijn daken van 

particuliere woningen, bedrijfsdaken en daken 
van boerenbedrijven.

 •   Daken die niet in aanmerking komen zijn daken 
van rijksmonumenten, beschermd dorpsgezicht 
en de rode daken van de boerderijen van Twickel.

  Met alleen zon op dak, parkeerplaatsen en gevels 
komen we er niet; niet alle daken zijn geschikt en 
het totale oppervlak van de geschikte daken is te 
klein om voldoende energie op te wekken. Daarom 
is het nodig om parallel ook andere opwekmogelijk-
heden te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Versnippering voorkomen
De komst van windturbines en zonnevelden zorgt ervoor dat de omgeving en het landschap zullen veran-
deren. Daarom moeten we met elkaar goed nadenken waar en hoe we de duurzame elektriciteit willen op-
wekken. Om versnippering te voorkomen kiezen we er in Hengelo voor om energieprojecten zoveel mogelijk 
bij elkaar te plaatsen. Inwoners kiezen er vooral voor om energie opwek te clusteren op en langs industrie- 
en bedrijventerreinen en langs de Rijkswegen. Dit komt ook uit het locatieonderzoek.

Impact op de leefomgeving
We houden zoveel mogelijk rekening met de impact op de leefomgeving en het landschappelijke en ecolo-
gische karakter van het Hengelose buitengebied. 

Jaarlijks afwegen
We willen later geen spijt krijgen van ontwikkelingen. Daarom kijken we elk jaar welke ontwikkelingen wel 
en niet kunnen doorgaan. Daarbij houden we rekening met de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Volgorde geschiktheid
De ene locatie is geschikter dan de andere. Onderstaande locaties staan op volgorde van geschiktheid 
gerangschikt. De bovenste voorbeelden zijn het geschiktst voor duurzame opwekking van elektriciteit. Er 
kunnen meerdere projecten tegelijkertijd starten.

 
3.  Gronden langs snelwegen en andere 
 infrastructuur benutten
 •   In Hengelo komen, snelwegen, spoorwegen en 

hoogspanningsleidingen bij elkaar. Het gebied 
waar de A1 en A35 bij elkaar komen is bij uitstek 
geschikt om te veranderen tot energiegebied. 

 •   Hengelo verkent samen met vijf andere Twent-
se gemeenten en Rijkswaterstaat in een pilot 
van het ministerie van Economische Zaken hoe 
ze de gronden langs de A35 en A1, afritten en 
aangrenzende percelen kunnen benutten voor 
zonnevelden en windturbines. We nodigen andere 
grondeigenaren uit om hun gronden langs de 
snelwegen beschikbaar te stellen. 

 •   Het gebied waar de A1 en A35 bij elkaar komen is 
een zoeklocatie voor windturbines, gecombineerd 
met zonnevelden. Er is plek voor twee windturbi-
nes in dit gebied. Om deze locatie te veranderen 
tot energiegebied, is verdiepend onderzoek   
nodig naar wat de effecten zijn op de omliggende 
wijken en naar de effecten op het retentiegebied 
Woolde, een belangrijk weide- en watervogelge-
bied (volgens Wet Natuurbescherming). 

4.  Industrie- en bedrijventerreinen benutten voor 
zonnevelden en windturbines

  Op industrie- en bedrijventerreinen liggen locaties 
die niet benut worden en daarom ingezet kunnen 
worden om energie op te wekken. 
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 •   We bekijken samen met de besturen van bedrij-
venterreinen welke onbenutte gronden geschikt 
zijn om energie op te wekken. Bijvoorbeeld par-
keerplaatsen die een zonnedak krijgen of stuken 
grond waar nu niets mee gebeurt. 

 •   We verkennen de mogelijkheid om op bedrijven-
terreinen Westermaat Campus of Westermaat 
langs de A1 een windturbine te plaatsen. Daarvoor 
moet wel een verdiepend onderzoek plaatsvinden 
dat ingaat op wat de effecten zijn op de wijken 
Bornsche Maten en Wensink-Zuid en op de mede-
werkers van de bedrijven die hier gevestigd zijn. 

 •   Met het bestuur van de Westermaat Campus 
onderzoeken we via een pilot of het haalbaar en 
betaalbaar is om energie op te wekken via lage 
windturbines (40 tot 60 meter) gecombineerd 
met zon op dak en zon op parkeerplaatsen. Zon 
op dak en op parkeerplaatsen is nu al mogelijk, 
maar voor lage windturbines moet dat nog onder-
zocht worden.

 •   Het industrieterrein ten zuiden van het Twente-
   kanaal is door veel inwoners en andere partijen  

genoemd als geschikte locatie voor een windturbi-
ne. Een windturbine past volgens hen bij de indu-
striële uitstraling. Maar een windturbine daar geeft 
mogelijk een verstoring van de radar van Thales. 
Daarom moet er voor deze locatie een onafhanke-
lijk onderzoek plaatsvinden naar de exacte effec-
ten. Dit gebied valt pas af als uit het onderzoek 
blijkt dat de effecten ontoelaatbaar zijn. 

5.  Gronden langs stadsranden met industrie en met 
bedrijvigheid gebruiken voor intensieve opwek via 
zonnevelden 

  Zonnevelden passen bij het beeld van industrie en 
bedrijvigheid. Daarom zijn de stadsranden langs 
industrie- en bedrijventerreinen geschikte locaties.

 •   Twentekanaal Zuid: het gebied tussen Nobian en 
Twence willen we veranderen in   
een energiegebied. Vanwege de aanwezigheid 
van cavernes (holtes in de bodem) is   
het niet geschikt voor bebouwing, maar wel zeer 
geschikt voor zonnevelden. 

6.  Overige zoekgebieden in het buitengebied voor 
kleinschalige zonnevelden

  Uit het locatieonderzoek komt naar voren dat de 
zoekgebieden Beckum-Oele, Slangenbeek-West 
en Slangenbeek-Noord vanwege het kleinschalige 
landschap weinig ruimte bieden voor zonnevelden. 
Beckum-Oele valt als zoekgebied voor wind af.

  Daarom staan we in die gebieden alleen maar 
kleinschalige zonnevelden toe die passen binnen 
het landschap en met betrokkenheid en accepta-
tie van omwonenden. Het ontwikkelen van zonne-
velden komt alleen ‘van onderop’ en we kiezen in 
deze gebieden voor 100% lokaal eigenaarschap. Dat 
betekent dat energieprojecten, zoals een zonneveld, 
eigendom zijn van lokale bewoners en bedrijven. 

 
7. Hasseler ES valt voor de opgave van 2030 af 
  Het zoekgebied Hasseler Es is een essenlandschap. 

Uit het locatieonderzoek blijkt dat dit gebied 
vanwege het landschap en de cultuurhistorische 
waarde minder geschikt is om te gebruiken voor 
zonnevelden. Het gebied bestaat uit hoog gelegen 
es-gronden. Het essenlandschap is door eeuwen-
lange bewerking ontstaan en is op veel plaatsen al 
verdwenen. Dat maakt dit zoekgebied bijzonder. Het 
landschapstype is van oorsprong kleinschalig, met 
houtwallen en laanbeplanting. Tot 2030 staan we 
de aanleg van zonnevelden niet toe, tenzij de doel-
stellingen voor duurzame elektriciteit niet gehaald 
kunnen worden via zon op dak, parkeerplaatsen, 

  gevels en in de andere zoekgebieden. Voor de doel-
stellingen van 2050 moeten we te zijner tijd een 
nieuwe afweging maken.

Foto: Christian van der Meij
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Wind- en zonne-energie in het landschap

Om windturbines en zonnevelden goed in te passen in het landschap stellen wij randvoorwaarden waar energie-
projecten aan moeten voldoen. Er is veel verschil tussen een windturbine en een zonneveld. Daarom kijken we 
bij het plaatsen ervan goed welke omstandigheden het meest geschikt zijn voor beide vormen.

Wind
1. Een aantal grote windturbines in één gebied (A1-
A35, Westermaat Campus en Westermaat)
Voordelen:
•   1 windturbine met 210 meter tiphoogte kan evenveel 

elektriciteit opwekken als circa 13 hectare zonnevel-
den. Een grotere windturbine van 255 meter tiphoog-
te wekt zelfs net zoveel op als 23 hectare zonnevel-
den. Daarmee is er beduidend minder ruimte nodig.

•   1 windturbine met 210 meter tiphoogte wekt net zo-
veel op als 2 van 150 meter tiphoogte en circa 50 keer 
zoveel als windmolens met de gemiddelde hoogte 
van een hoogspanningsmast (40 tot 60 meter). Door 
ruimte te bieden aan grotere windturbines zijn er 
minder nodig en is het effect op de omgeving uitein-
delijk kleiner.

•   De CO2-belasting om elektriciteit op te wekken met 
windturbines is lager dan voor zonnevelden (ook als 
je rekening houdt met de productie, plaatsing en het 
opruimen aan het einde van hun levensduur) en nog 
veel lager dan voor hout, gas en kolen. 

•   Het waait in Nederland harder dan in de buurlanden 
die niet aan zee liggen. Zelfs op een binnenlandloca-
tie als Hengelo. 

•   Een windturbine levert ook ’s nachts stroom, terwijl 
een zonnepark alleen overdag energie opwekt. In het 
voorjaar en de zomer schijnt vooral de zon en in de 
herfst en de winter waait het vaker. Dat draagt bij aan 
een goede energiemix. Windmolens zijn nodig voor 
een stabiel energiesysteem. 

•   Door technologische ontwikkelingen worden wind-
turbines steeds stiller, efficiënter en groter.

 
Natuurlijk zijn er ook nadelen:
•   Ondanks dat ze minder ruimte nodig hebben, zijn ze 

wel zichtbaar vanaf grote afstand.
•   Een windturbine maakt geluid en geeft slagschaduw, 

ondanks de strenge milieunormen. Er gelden behoor-
lijk strenge geluidsnormen. Maar ook al wordt aan 
de norm voldaan, dan kunnen mensen die redelijk 
dichtbij wonen de turbine af en toe horen. 

  Langs snelwegen zal het geluid meer opgaan in het 
geluid van de weg dan in andere gebieden. Voor slag-
schaduw is er ook een wettelijke maximumnorm. Om 
die norm niet te overschrijden wordt de turbine soms 
stilgezet.

•   Een windturbine geeft alleen maar stroom als het 
waait. De combinatie met zonnevelden vangt dit 
gedeeltelijk op. 

Kleinere windturbines
•   De bijdrage van kleine windturbines (tiphoogte maxi-

maal 40 tot 60 meter, ongeveer de hoogte van een 
hoogspaningsmast) aan de gemeentelijke duurzaam-
heidsdoelstellingen is beperkt (deze turbines hebben 
in verhouding een kleine opbrengst). In het technisch 
onderzoek zijn deze dan ook niet meegenomen. Ze 
maken daarom geen onderdeel uit van het omge-
vingsprogramma Nieuwe Energie. 

•   We starten wel een pilot met de Westermaat Cam-
pus om te onderzoeken of kleine windturbines in 
een lokaal energiesysteem, met zon op dak, parkeer-
plaatsen en gevels, gecombineerd met opslag toch 
mogelijkheden bieden aan de duurzaamheidsopga-
ve. Als de uitkomsten positief zijn dan kan dit op een 
later moment als optie toegevoegd worden aan het 
omgevingsprogramma.

•   Particulieren die willen verduurzamen, kunnen kiezen 
voor het plaatsen van een kleine windturbine (20 tot 
27 meter). De omgevingsvisie Hengeloos Buiten biedt 
hiervoor in het buitengebied ruimte. Deze maken 
geen onderdeel uit van het omgevingsprogramma.

Proces plaatsen windturbines
Voordat we windturbines kunnen plaatsen, doorlopen 
we een zorgvuldig proces met omwonenden. Dit doen 
we met onafhankelijke procesbegeleiders. 
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Er is dan verdiepend onderzoek nodig waarin alle be-
langen worden afgewogen. Denk hierbij aan de effecten 
die windturbines hebben op de omgeving of gezond-
heid (vooral zichtbaarheid, geluid, slagschaduw), de 
impact op het elektriciteitsnet, de consequenties voor 
andere zoekgebieden, maar ook bedrijfseconomische 
belangen en de arbeidsmarkt. Iedereen wordt gehoord. 
Zowel de tegenstanders als de voorstanders. 

Voor alle locaties visualiseren we de effecten op de 
omgeving om een eerlijk beeld te geven. We laten dus 
met beeldmateriaal zien hoe de windmolen eruit kan 
komen te zien in de omgeving. In nauw contact met 
mogelijke initiatiefnemers maken we afspraken over de 
plaats, hoogte en vormgeving van de windturbine. Maar 
ook over de wijze waarop overlast voor de omgeving 
wordt voorkomen of beperkt. 

Zon
In Hengelo kunnen we de doelstellingen voor duurzame elektriciteitsopwekking niet halen met alleen zon op het 
dak en/of windturbines. Daarvoor hebben we zonnevelden nodig. De gemeente Hengelo hecht waarde aan een 
zonnetrap die gebaseerd is op de handreiking zonnevelden van de provincie Overijssel. Elke trede hoger geeft meer 
impact op de samenleving

•   Hengelo neemt deel aan een regionaal pilotproject 
van het Nationaal Programma RES (NPRES) om alle 
milieueffecten in kaart te brengen. We doen een 
verdiepend onderzoek voor de locaties in de zoekge-
bieden voor wind die in kaart zijn gebracht vanuit het 
technisch onderzoek. Uiteindelijk biedt dat inzicht in 
welke locaties potentie hebben om een windturbine 
te ontwikkelen. 

•   Voor de realisatie van 2 windturbines voor 2030 focus-
sen we ons op het gebied A1 – A35, wat we verande-
ren in een energiegebied. 

•   Voor effecten op de radar van Thales wordt een onaf-
hankelijke expert ingeschakeld zoals TNO. Alle andere 
hinder zoals verstoring van radarstations, geluid- en 
slagschaduweffecten, vormen onderdeel van het 
pilotproject. Ook mogelijke initiatiefnemers voeren 
onderzoeken uit als onderdeel van een vergunning-

  aanvraag. Er vindt een eerlijke verdeling plaats van 
de lusten en de lasten. Via een gebiedsovereenkomst 
vindt er een compensatie plaats voor omwonenden, 
afhankelijk van de afstand van de windturbine.

Trede 3
Grootschalige zonnevelden (met 
maatschappelijke acceptatie) 

Trede 2
Buiten bebouwd gebied (grond-
gebonden in samenhang met 
het bebouwd gebied infrastruc-
tuur)

Op productieve landbouwgronden 
of langs de rand van de dorps-
kernen, mits goed ingepast.

Trede 1
Bebouwd gebied en platteland  
(no regret)

Gebieden langs industrie- en bedrijventerrein langs infrastructurele wer-
ken zoals snelwegen, spoor, infrastructuur van hoogspanningsleidingen 
en voor het  vormen van energiegebieden.

Op daken, parkeerplaatsen,  gevels, ongebruikte terreinen op bedrijventerreinen, geluidswallen en op erven 
m.u.v. rijksmonumenten, beschermd dorpsgezicht en de rode daken van landgoed Twickel.
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Hengelose maat 
Bij het realiseren van zonnevelden is het belangrijk dat 
ze passen in de omgeving. Daarvoor kunnen natuurlijke 
afgrenzingen worden gebruikt, zoals houtwallen. Zijn 
die er niet dan brengen we die aan. In de ‘Handreiking 
zonnevelden’ van de provincie Overijssel staat dat 
minimaal 20% van een locatie gebruikt moet worden 
om zonnevelden in te passen door ze af te schermen. In 
Hengelo passen we maatwerk toe. Daar kijken we wat 
past in het landschap. Op sommige plekken mag de 
inpassing iets minder zijn, terwijl we op andere plekken 
kiezen voor meer afscherming. De gemiddelde inpas-
sing moet uitkomen op 20% voor heel Hengelo. Dit 
noemen we de ‘Hengelose maat’.

Daarbij letten we op de volgende zaken:
•  Bij bedrijventerreinen en langs stadsranden met 

bedrijvigheid hoeft er minder ruimte van de locatie 
benut te worden voor inpassing. Daar mogen zonne-
velden zichtbaar zijn.

Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaatsen en gevels 

Hengelo heeft weinig buitengebied, dus daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Daarom willen wij de 
daken, parkeerplaatsen en gevels optimaal benutten voor zonnepanelen zodat er minder zonnevelden in 
het buitengebied nodig zijn. Daarvoor stellen we een stimuleringsplan op dat onderdeel wordt van het 
omgevingsprogramma. Onze uitgangspunten: 

•   We stimuleren particulieren om zonnepanelen op hun daken te leggen. Hiervoor zetten we onder meer 
het energieloket in. We zijn zuinig op rijksmonumenten en beschermd dorpsgezicht. Die worden daar-
om uitgesloten. 

•   Wij geven het goede voorbeeld door de daken van ons eigen vastgoed te benutten voor het opwekken 
van elektriciteit via zonnepanelen.

•   We stimuleren bedrijven om daken, parkeerplaatsen en gevels te gebruiken voor het opwekken van 
energie via zon. Daarvoor zetten we pilots in om samen te verkennen wat hiervoor nodig is. We maken 
een regeling voor financiële ondersteuning en onderzoeken de mogelijkheid van groene leges om zon 
op parkeerplaatsen en gevels te stimuleren, zodat dit financieel haalbaar is. Maar het moet ook passen 
in de omgeving. Daarvoor stellen wij richtlijnen op.

•   We benutten daken van boerderijen en schuren optimaal om zonnepanelen te leggen. De rode daken 
van Twickel worden hiervoor uitgesloten. We onderzoeken de mogelijkheden om kleine zonneveldjes 
mogelijk te maken op het erf.

  We ontwikkelen een aanpak en werken samen met de ervencoaches die in opdracht van provincie 
Overijssel werken.

•   We stellen kaders op hoe we invulling geven aan nieuwe wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2022. 
  Daarbij kan de gemeente gebouweigenaren verplichten om zonnepanelen op hun daken te leggen. 

Voor nieuwbouw geldt al de verplichting via BENG (bijna energie neutrale gebouwen).

•  In de groene buitengebieden willen we dat er meer 
oppervlakte wordt benut voor inpassing, zodat het 
zonneveld opgaat in het landschap. We sluiten aan bij 
bestaande gebiedseigen randen, zoals houtwallen. 

•  We gaan de ruimte op meerdere manieren gebrui-
ken. We combineren het realiseren van zonnevelden 
en windturbines met andere opgaven in het gebied, 
zoals waterberging, biodiversiteit en landbouw .

•  Het streven is dat het effect op de omgeving mini-
maal is.
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Andere kansen voor het gebied                                                                  
•  Gebiedswaarde: een deel van de inkomsten uit een 

energieproject gaat naar een gebiedsfonds. Inwoners 
in het gebied kunnen samen doelen opstellen voor 
het gebied. De middelen in een gebiedsfonds kunnen 
bijdragen aan het realiseren van die doelen.

•  Gebruikswaarde: het realiseren van energieprojecten 
koppelen aan andere relevante maatschappelijke 
doelen zoals klimaatadaptatie, natuur, landbouw. Ook 
waterbekkens, wadi’s en retentievijvers bieden kansen 
om elektriciteit op te wekken. 

•  Belevingswaarde: aansluiting bij gebiedskenmerken 
om een nieuwe landschappelijke structuur te ont-
wikkelen door bijvoorbeeld nieuwe houtwallen aan 
te leggen. We gaan verrommeling tegen en zorgen 
voor samenhangend en leefbaar landschap dat ook 
aansluit bij buurgemeenten.

•  Toekomstwaarde: als zonnevelden of windturbines na 
het bereiken van hun levensduur worden weggehaald 
is de kwaliteit van het landschap dat achterblijft beter 
dan daarvoor. 

Aanvullende voorwaarden
•  Om de buitengebieden niet te veel te belasten met 

versnippering van zonnevelden stellen we een mini-
mum van 5 tot 20 hectare, met uitzondering van be-
drijventerreinen en op of langs boerenerven: daarvoor 
geldt geen ondergrens.

•  Een initiatief voor een zonnepark mag de eventuele 
realisatie van grootschalige windturbines niet belem-
meren, tenzij kan worden aangetoond dat realisatie 
van een windturbine niet mogelijk is.

•  Om bomen te kappen moet altijd eerst advies wor-
den gevraagd. Als er bomen moeten worden gekapt, 

geldt een herplantplicht. In de gebieden die we 
willen ontwikkelen tot energiegebieden willen we 
maximale opwek realiseren en staan we bomenkap 
toe. Daarvoor stellen we nieuwe voorwaarden op. 
Oude bomen willen we sparen en we hanteren een 
ruimere herplantplicht.

•  In de zoekgebieden Beckum-Oele, Slangenbeek-West 
en Slangenbeek-Noord alleen kleinschalige initia-
tieven die van onderaf ontstaan met acceptatie van 
omwonenden en 100% lokaal eigendom.

Opruimplicht
Ieder zonnepark en iedereen windturbine moet na 
gebruik opgeruimd worden. Dat wil zeggen dat de 
grond en omgeving teruggebracht moet worden in de 
originele staat, of in een betere staat. Dit wordt schrif-
telijk vastgelegd, voorafgaand aan de verlening van de 
omgevingsvergunning.
•  De materialen worden tenminste gerecycled volgens 

de dan geldende regels.
•  Vooraf maken we afspraken over hoe het opruimen 

van zonnevelden en windturbines is gewaarborgd en 
hoeveel financiële middelen hiervoor worden gereser-
veerd.

Subregionale samenwerking
Grootschalige energieopwekking gaat over gemeente-
grenzen heen. Vaak liggen de ontwikkellocaties langs 
de randen van gemeenten. Daarom is het belangrijk 
om vroegtijdig regionaal af te stemmen met partners in 
de RES Twente over inpassen van zonnevelden, clus-
teren van windturbines, maar ook over toepassen van 
beleidskaders.



13

Hoe kunt u meedenken?

Energie opwekken via zon en wind heeft gevolgen voor het landschap en voor de leefomgeving van omwonen-
den. Daarom is het belangrijk dat inwoners, bedrijven en stakeholders mee kunnen praten. Dit noemen we par-
ticipatie. In de afgelopen jaren hebben we dat op verschillende manieren gedaan. Bijvoorbeeld bij het opstellen 
van de omgevingsvisie Hengeloos Buiten [https://omgevingsvisiehengelo.nl]. Hier hebben we gesproken met 
mensen uit het buitengebied. 

In gesprek met iedereen
Voor het omgevingsprogramma Nieuwe Energie willen 
we in gesprek gaan met de héle samenleving van Hen-
gelo en de buurgemeenten. We willen zoveel mogelijk 
mensen bereiken; van jong tot oud.

Zorgvuldige afwegingen maken
Het is begrijpelijk dat er reuring en onrust in de samen-
leving ontstaat rondom duurzame energieopwekking 
via zon en wind. Daarom willen we alle afwegingen en 
belangen zorgvuldig meenemen, sámen met u. 

Locatieonderzoek
Om een goede en zorgvuldige afweging te maken van 
de effecten van grootschalige zonne- en windenergie 
heeft Bosch & van Rijn een locatieonderzoek uitgevoerd. 
De gebieden die in aanmerking komen voor deze uit-
gebreide energieopwekking (de zogenoemde ‘zoekge-
bieden’) zijn met elkaar vergeleken. De onderzoekers 
hebben gekeken naar het landschap, ecologie en de 
leefomgeving en of het realistisch is om de doelen in 
die gebieden te behalen. Ook hebben ze gekeken naar 
de afstand tot woningen en het elektriciteitsnet.

Karavaan van de Nieuwe Energie
In de coronaperiode konden we niet goed live met 
elkaar in gesprek. De komende periode kan dat geluk-

kig weer. We bezoeken verschillende wijken rondom de 
zoekgebieden met de Karavaan van de Nieuwe Energie 
zodat iedereen kan reageren op de uitkomsten van het 
locatieonderzoek en de hoofdlijnen van dit omgevings-
programma. 

Ontwerp omgevingsprogramma
De input van de Karavaan van de Nieuwe Energie laten  
we meewegen bij het opstellen van het ontwerp om-
gevingsprogramma. Het college neemt daarover een 
besluit. 

Inspraak
Het ontwerp omgevingsprogramma wordt vastgesteld 
door het college, waarna er een inspraakperiode start 
van 6 weken. Inwoners, bedrijven en belanghebbenden 
kunnen een zienswijze indienen. 

Definitief omgevingsprogramma
We verwerken de zienswijzen en geven aan wat we 
daarmee hebben gedaan. Uiteindelijk stelt het college 
van burgemeester en wethouders het definitieve omge-
vingsprogramma vast en daarna neemt de gemeente-
raad een besluit . 

In de tijdlijn op de volgende pagina leest u de verschil-
lende participatie- en beslismomenten.

Karavaan 
van de nieuwe 
energie



Tijdlijn participatie

Omgevingsvisie: inwoners en belanghebbenden uit het buitengebied hebben meegedacht bij 
het toewijzen van de zoekgebieden. 
•   Omgevingsprogramma. Inwoners en belanghebbenden uit Hengelo en buurgemeenten hebben 

op verschillende manieren en momenten meegedacht over mogelijkheden voor elektriciteits-
 opwekking, de zoekgebieden en de voorwaarden. Zo waren er bijvoorbeeld digitale energie-
 markten voor inwoners van Hengelo en buurgemeenten.
•   Het HengeloPanel heeft een vragenlijst over duurzame elektriciteitsopwek ingevuld.
•   Met alle input uit deze fase en de informatie uit het onderzoek zijn de hoofdlijnen geschreven van 

het omgevingsprogramma. Daarover gaan we weer in gesprek met inwoners.

Januari – mei 2021 •  Digitale bijeenkomsten met bedrijven over verduurzaming via zon op 
dak, parkeerplaatsen en gevels. Bijeenkomsten met bewoners over de 
impact van duurzame elektriciteit op de leefomgeving en de partici-
patie van inwoners. 

Juni 2021 •  College stemt in met de hoofdlijnen van het omgevingsprogramma  
Nieuwe Energie en het locatieonderzoek met aansluitend uitgebreide 
communicatiecampagne om mensen te informeren en uit te nodigen 
om hun reactie te geven. www.hengelo.nl/nieuwe-energie vormt de 
basis in de communicatie. 

Juni 2021 •  Webinar zon en wind, terugkoppeling over het locatieonderzoek: 
     wat zijn de effecten van wind en zon op de omgeving? Een webinar  

   over de grond langs Rijkswegen volgt na de zomervakantie.

Juni – juli 2021 •  Bezoek aan de wijken via de Karavaan van de Nieuwe energie om in 
gesprek te gaan met inwoners over het locatieonderzoek en de hoofd-
lijnen van het omgevingsprogramma Nieuwe Energie.

Augustus – september 2021 •  Beantwoorden van alle vragen en verwerken van alle opmerkingen, 
ideeën in het definitieve omgevingsprogramma Nieuwe Energie.

Oktober 2021 •  Vaststellen van het omgevingsprogramma Nieuwe Energie door het 
college van burgemeester en wethouders.

Oktober – november 2021 •  Behandeling van het omgevingsprogramma Nieuwe Energie Hengelo 
in een politieke markt met de gemeenteraad.

November – december 2021 •  Vaststellen van het omgevingsprogramma Nieuwe Energie door de 
gemeenteraad.

November – december 2021 •  Een energiemarkt om een terugkoppeling te geven aan de samenleving.

2019-2020

2021
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Rol participatie bij energieprojecten in Hengelo 
Ook nadat het omgevingsprogramma is vastgesteld 
blijft communicatie en participatie belangrijk bij ener-
gieprojecten in Hengelo. In het definitieve programma 
willen we duidelijk benoemen wat het doel van de 
participatie is, welk proces we doorlopen en hoe en 
waar mensen invloed kunnen uitoefenen. We stimu-

leren initiatieven van inwoners voor energieprojecten. 
We geven een stem aan jongeren en we zorgen voor 
eerlijke en duidelijke communicatie. We werken daar-
bij nauw samen met het team van communicatie- en 
participatiedeskundigen van de RES-Twente en de 
provincie Overijssel.

Dat doen we in Hengelo de komende jaren zo!  
Om de komende jaren energieprojecten te kunnen realiseren hanteren we volgende uitganspunten:

1.  Duidelijkheid bieden aan initiatiefnemers, omwonenden en belanghebbenden waar energieprojecten 
aan moeten voldoen in een vroeg stadium. 

2.  Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun zorgen laten horen, meedenken over aanpassingen 
van het plan, hun specifieke kennis inbrengen en mogelijkheid om te investeringen. 

3.  Duidelijkheid over de rol van initiatiefnemers, de gemeente en omwonenden.

4.  Goede afweging tussen het belang van omwonende versus belang maatschappelijke opgave.

5.  Stimuleren en faciliteren van initiatieven van inwoners om invulling te geven aan de energieprojecten. 
Inwoners en ondernemers kunnen zelf initiatief nemen om energieprojecten te ontwikkelen.

6. Bewonersorganisaties betrekken.
 
7. Stem geven aan jongeren.

8. Eerlijke en duidelijke communicatie.

9.  Omgeving en Hengeloërs mee laten profiteren, ook mensen met een kleine beurs. 
  Hoe we dat doen is opgenomen in de participatiewaaier die later verder wordt uitgelegd.
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Participatiewaaier

Voor de uitvoering en inrichting van energieprojecten is maatschappelijke acceptatie van groot belang. Daarbij 
moet aandacht zijn voor landschappelijke kwaliteit en de mogelijkheid om mee te kunnen profiteren. Daarom 
werken we subregionaal samen met andere gemeenten. We werken gebiedsgericht en grensoverschrijdend bij 
het realiseren van energieprojecten. Samen met Lokale Energie Initiatieven (LEI) realiseren we meer dan 50% 
lokaal eigendom en voor eigen gronden 100%. We maken gebruik van de participatiewaaier: 

Procesparticipatie bij 
energieprojecten

De initiatiefnemers doorlopen samen met 
de omgeving een proces voor wenselijke en 
haalbare participatie. Hieruit volgen afspra-
ken over ruimtelijke inpassing en hoe lokaal 
eigenaarschap vorm krijgt en de opbreng-
sten voor de omgeving.

Omwonenden profite-
ren mee als mede-
eigenaar van wind- en 
zonneprojecten. Voor 
windprojecten maken 
we afspraken hoe 
omwonenden gecom-
penseerd worden. We 
werken samen met 
de Hengelose Energie 
Coöperatie.

Eigenaarschap

De samenleving kan 
risicodragend deelne-
men aan een project 
bijvoorbeeld door 
aandelen, certificaten 
of obligaties. 

Financiële 
deelname

Een deel van de 
opbrengsten komt 
ten goede aan het 
verbeteren van land-
schappelijke kwaliteit 
en maatschappelijke- 
en duurzaamheids-
doelen. 

Gebiedsfonds

Inwoners ontvangen 
een voordeel, bijvoor-
beeld in de verduur-
zaming van energie-
verbruik.
Ook voor mensen 
met een smalle beurs.

Energieregeling

Gesocialiseerde gebiedsbijdrage 
(alleen windenergie)
Om scheve verhoudingen tussen grondeigenaars en 
omwonenden te voorkomen stellen we een gesocia-
liseerde gebiedsbijdrage in. Dat is een verdeelsleutel 

tussen enerzijds een vergoeding voor omwonenden 
vanwege eventuele hinder en anderzijds de grond-
vergoeding voor grondeigenaren. Uitganspunt is een 
eerlijke verdeling tussen de lusten en de lasten. 


