
Hengelo werkt aan 
nieuwe energie,
ook voor bedrijven

Opbrengst (digitale) gesprekken duurzame energie in Hengelo 
voor bedrijven
Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. Daarnaast 
moeten ook bedrijven en maatschappelijke instellingen hun elektriciteitsverbruik verduurzamen. We moeten in Hengelo dus aan de 
slag om zelf energie op te wekken. Hoe en waar gaan we dat doen? Dat is een grote puzzel. Vorig jaar stelde het college zoekgebieden 
vast waar het mogelijk is om duurzame energie op te wekken. Adviesbureau Bosch & van Rijn deed het technische onderzoek. Ook 
bedrijventerreinen, zijn mede op verzoek van de gemeenteraad benoemd als zoekgebieden. U hebt afgelopen tijd meegedacht over dit 
onderwerp, net als een heel aantal anderen. Eind januari zijn we digitaal in gesprek gegaan met elkaar.

Tijdens dat gesprek waren aanwezig: afgevaardigden van Hengelose bedrijven en bedrijventerreinen (bestuursleden van belangen-
verenigingen voor bedrijventerreinen en binnenstadondernemers), parkmanagers, vertegenwoordigers van gemeenten en provincie en 
andere belangstellenden. Zij dachten digitaal mee over energie besparen en opwekken. Centraal stond:
 • Hoe kunnen we in de gemeente Hengelo duurzame energie opwekken? 
 • Hoe kunt u zelf duurzame energie opwekken en wat heeft u daarvoor nodig van Hengelo? 

Veel inwoners hebben al eerder bij de gemeente aangegeven dat ze graag zien dat grote daken, zoals bedrijfsdaken, vol worden gelegd met 
zonnepanelen. Maar daar zitten natuurlijk nog wel haken en ogen aan. Willen Hengelose bedrijven bijdragen om duurzame elektriciteit op te 
wekken? Er zijn veel mogelijkheden, zoals zonnepanelen installeren op de bedrijfsdaken en op gevels, maar ook de parkeerterreinen kunnen 
benut worden om zonne-energie op te wekken. Ook waren wij benieuwd naar de ideeën van de bedrijven over windturbines. En we wilden 
weten wat ze van de gemeente nodig hebben om dit te realiseren en welke wensen bedrijven nog meer hebben om te verduurzamen. 
Genoeg gespreksonderwerpen dus. 

In deze nieuwsbrief leest u een samenvatting van deze bijeenkomst aan de hand van de vragen en opmerkingen die ter sprake kwamen. 
Ook geven wij u meer informatie over het vervolg van dit proces. 
Meer informatie, zoals een kaart met zoekgebieden, kunt u vinden op: www.hengelo.nl/nieuwe-energie

Veel gestelde vragen en antwoorden: 
1. Wind _____________________________________________________________________________________________________________

Vraag: Veroorzaken windturbines geluidsoverlast?
  Antwoord: Windturbines produceren geluid. Er is een landelijke geluidsnorm voor 

windturbines die niet overschreden mag worden, dus er zit een maximum aan 
de hoeveelheid geluid die omwonenden mogen ondervinden. Het niveau van het 
geluid dat een windturbine produceert, hangt vooral van factoren af:

 •  De windsnelheid, en daarmee samenhangend de snelheid waarmee de wieken 
door de wind draaien.

 •  Hoogte van een windturbine; een hogere windturbine geeft minder overlast dan 
een lagere. Dit heeft te maken met de lagere snelheid van het draaien van de 
wieken.

 •  Het ontwerp van de windturbine; er zijn stillere en luidere molens. Het geluidsni-
veau bij bijvoorbeeld een pand hangt vooral af van de positie ten opzichte van 
en de afstand tot de windturbine (hoe verder, hoe minder geluid).

 •  De bodem tussen de windturbine en een pand. Een zachte bodem zoals een 
weiland heeft een dempend effect

 • Weerkaatsing of afscherming van het geluid door andere bebouwing.
 •  Windrichting en atmosferische condities. In vochtige lucht ‘draagt’ geluid verder.

Vraag: Moet bij kleine windturbines dezelfde afstand tot woningen of panden gehouden worden als bij grote windturbines?
  Antwoord: Turbines van circa 40 tot 60 meter (ongeveer de hoogte van een hoogspanningsmast) kunnen wellicht op iets kleinere afstand 

geplaatst worden, maar kleine turbines produceren ook geluid. Er zijn meer kleine windturbines nodig om dezelfde hoeveelheid energie op 
te wekken die één grote windturbine kan opwekken. Dan zal de geluidsproductie van één grote windturbine waarschijnlijk aanzienlijk lager 
zijn. Er is echter van kleinere windturbines veel minder technische informatie bekend, omdat er vrijwel geen commerciële modellen op de 
markt zijn.

Vraag: Wat betekent een windturbine voor de uitgeefbaarheid van bedrijventerreinen?
  Antwoord: Bij de bouw van een windturbine op een bedrijventerrein gelden alleen veiligheidseisen, geen geluidsnormen. (Potentiële) 

ondernemers hebben wel vaak vragen over de slagschaduw van de windmolen en of ze daar last van gaan krijgen. Ook zijn er andere 
bezwaren. Dus windmolens kunnen bedrijven wel afschrikken.

Vraag: Is het duurzame initiatief van Harrie Evers met onder meer lagere windmolens breder te combineren met andere locaties en 
initiatieven? 
  Antwoord: Dit wil de gemeente Hengelo graag verkennen met Harrie Evers. Lagere windturbines hebben veel minder elektriciteits-
  opbrengst. Er zijn dan ook veel meer lagere windturbines nodig om dezelfde capaciteit te leveren als een grotere windturbine. Het is 

daarom niet duidelijk wat de impact is op het elektriciteitsnet. Heel veel kleinere windturbines hebben impact op de leefomgeving. Net 
als grote windturbines. Daarvoor doorloopt Hengelo een zorgvuldig participatieproces; we peilen hoe Hengeloërs hier naar kijken. Met de 
Westermaat Campus is al wel een overeenkomst gesloten, waarbinnen dit idee past. De Westermaat Campus zou bijvoorbeeld een pilot 
kunnen zijn om de haalbaarheid te onderzoeken.

Vraag: Zijn lage windturbines efficiënt voor het BIT?
  Antwoord: De gemeente Hengelo onderzoekt hoe en waar binnen de zoekgebieden duurzame elektriciteit opgewekt kan worden in de 

toekomst. Daarbij onderzoeken wij ook de mogelijkheden op het bedrijven- en industrieterrein langs het Twentekanaal. Dat kan met 
  zonnepanelen op daken en boven parkeerterreinen, maar windenergie is ook een optie. De afweging over hoge of lage windturbines 

wordt daarbij ook gemaakt. Hoge windturbines hebben een veel hoger rendement dan lage windturbines. Een windturbine van bijvoor-
beeld 250 meter hoog levert ongeveer twee keer zoveel elektriciteit op als een turbine van 200 meter hoog. Maar het hangt ook af van 
andere aspecten of er mogelijkheden zijn, zoals netcapaciteit, belemmeringen van de radar van het vliegveld en effecten op de omgeving. 
De financiële haalbaarheid hangt ook af van het bedrijf dat een windturbine ontwikkelt. Bedrijven zoals Vattenfal willen het hoogste 

 rendement. Daarom gaan die vaak voor hogere winturbines op plekken waar dat mogelijk is. Maar kleine investeerders en energie-
 coöperaties nemen mogelijk wel genoegen met een lager rendement.

2. Zon _________________________________________________________________________________________________________________________________

Vraag: Hoeveel daken worden al gebruikt om zonne-energie op te wekken? Is er veel ongebruikt potentieel?
  Antwoord: Ongeveer 50% van de bedrijven op de Westermaat Campus heeft al zonnepanelen op het dak liggen. Dat zie je niet altijd vanaf 

de straat. Via de website www.zonnedakje.nl kun je een indruk te krijgen van het aantal panden waarop zonnepanelen liggen. De inventa-
risatie gebeurt op basis van luchtfoto’s.

Vraag: Als ik zonnepanelen wil laten installeren. Wat is dan de beste keuze?
  Antwoord: Het aanbod van panelen en systemen is enorm. Bij veel bedrijven is behoefte aan (niet-commerciële) informatie over zonne- 

energie opwekken. Dat blijkt ook uit de bedrijfsbezoeken. De gemeente gaat bezig met het organiseren van een (digitale) bijeenkomst 
waar een expert en een ervaringsdeskundige 
(en eventueel een lokale producent of installa-
teur van zonnepanelen) geven informatie over 
zonnepanelen en de belangrijkste thema’s die 
daarbij spelen. 

Vraag: Hoe kun je eenvoudig onderzoeken of je dak geschikt is voor zonnepanelen? En kun je als verhuurder van het pand de investe-
ring terugverdienen??
  Antwoord: De belangrijkste vraag is meestal of het dak voldoende draagkracht heeft. Uiteindelijk is daar waarschijnlijk een dak-
  constructieberekening voor nodig van een constructeur. Of een dak qua ligging potentieel geschikt is, kunt u bekijken op de website 
  www.zonnedakje.nl. Ook is op deze site te vinden op welke daken al zonnepanelen liggen en er worden veelvoorkomende vragen beant-

woord. De provincie Overijssel vindt dit thema belangrijk en zet een zogenoemd ‘versnellingsteam zon op dak’ in om bedrijven te helpen 
om de SDE+ subsidie te verzilveren. Meer informatie vindt u op www.nieuweenergieoverijssel.nl/iederdakeenzonnedak/iederdakeenzon-
nedak-versnellingsteam.

Vraag: Welke vragen spelen bij bedrijven over de installatie van zonnepanelen?
  Antwoord: Bedrijven hebben geregeld vragen over geschiktheid van hun dak, opstalverzekering, financiering en opbrengsten. En dat is 

logisch; investeringen om zonnepanelen op daken te leggen zijn hoog en de benodigde stappen tot en met realisatie zijn voor veel on-
dernemers onbekend. Een beoordeling van het dak door een expert (externe partij) kan deze drempels mogelijk wegnemen. De gemeen-
te wil een stimuleringsplan ‘zon op dak’ opzetten. Daarvoor hebben we inzicht nodig in wat ondernemers nodig hebben om daken te 
benutten om elektriciteit op te wekken. Afgevaardigden van de bedrijventerreinen, maar ook het Centrummanagement Hengelo zouden 
kunnen inventariseren wat ondernemers nodig hebben. Geopperd wordt dat de gemeente bijvoorbeeld het dak laat beoordelen. Als het 
dak niet geschikt blijkt, betaalt de gemeente de onderzoekskosten (ongeveer 750 euro) en als het dak wel geschikt is, betaalt de eigenaar 
deze kosten. Voor de binnenstad kan een postcoderoos bijvoorbeeld interessant zijn voor hele grote daken of een collectieve inkoop voor 
eigenaren van panden. 

Vraag: Speelt de vraag naar zonnepanelen ook in het centrum? 
  Antwoord: Veel ondernemers zijn wel bezig met het besparen van energie. De meeste winkels bevinden zich in huurpanden. Daarom is 

het zelf opwekken van energie (zonnepanelen) in het centrum wat minder aan de orde. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals bebouwing van 
de open ruimte aan de Wetstraat, kan hierop ingespeeld worden door bij de bouw al panelen op de daken te leggen.

Vraag: Kunnen zonnepanelen ook op parkeerplaatsen komen? 
  Antwoord: Jazeker, bij Eaton is dat bijvoorbeeld gebeurd. Een bedrijf dat hier ervaring mee heeft is Ampera-park uit Enschede. Dat bedrijf 

levert ‘schaalbare’ systemen. De vraag daarbij is of er een dekkende businesscase mogelijk is. Hiervan zijn nog niet veel voorbeelden. 
Vaak zijn zonnepanelen op parkeerplaatsen 
toch duurder dan zonnepanelen op daken. Bij 
het Provinciehuis in Zwolle wordt een proef-

  project gestart met systemen van Amperapark. 
Dit wordt gecombineerd met oplaadmogelijk-
heden voor elektrische auto’s. 

Vraag: Is mijn dak aantrekkelijk voor een postcoderoos? 
  Antwoord: Hengelo heeft een energiecoöperatie (https://hengelo-energie.nl) die hier praktische ervaring mee heeft. Bij deze coöperatie 

kunt u informatie inwinnen. 

Vraag: Er is tussen het bedrijventerrein Westermaat Campus en de A1 ruimte voor zonnepanelen. Hoe kijken bedrijven daar tegen aan? 
  Antwoord: Vanuit de Campus is daar wel belangstelling voor. Het is nog wel de vraag hoe Rijkswaterstaat daar mee omgaat en of 
 Rijkswaterstaat toestemming wil geven. 
  Antwoord gemeente: De gemeente Hengelo werkt met vijf andere Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen, Enexis en de provin-

cie Overijssel samen met Rijkswaterstaat aan een Duurzaamheidsroute langs de A35 en een deel van de A1. Op dit moment verkennen 
de deelnemers de mogelijkheden om langs Rijkswegen zonnevelden te realiseren. Het is voor ondernemers ook mogelijk om hier grond 
voor aan te dragen die benut kan worden om energie op te wekken. Hengelo wil in dit pilotproject van het ministerie van Economische 
Zaken ook graag de mogelijkheden verkennen om windenergie op te wekken. Op www.duurzaamheidsroutea35.nl vindt u meer informa-
tie en kunt u uw ideeën aanleveren.

Vraag: Op welke wijze kan er een verbinding worden gemaakt met de ODT? 
  Antwoord: De Omgevingsdienst Twente (ODT) is nu vooral gericht op energie besparen. Bedrijven hebben de plicht om energiebesparen-

de maatregelen binnen 5 jaar door te voeren als ze terugverdiend kunnen worden. De Omgevingsdienst Twente houdt toezicht of dit ook 
werkelijk gebeurt. Vanaf 1 januari 2022 kan de gemeente bedrijven verplichten om zonnepanelen op hun daken te leggen. Gemeenten 
krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om zogenoemde pv-panelen op daken van eigenaren van gebouwen te verplichten. Hiervoor 
moet de wet Besluit bouwwerken leefomgeving worden aangepast. Daarin kan de Omgevingsdienst eventueel een rol spelen. 

Vraag: Wat gebeurt er met de extra energie die zonnepanelen op zomerdagen opwekken? 
  Antwoord: Die wordt ingevoegd op het elektriciteitsnet. Het is belangrijk om bij het realiseren van zonnepanelen op het dak af te stem-

men met de Netbeheerder of er voldoende capaciteit is op het elektriciteitsnet. Een aantal delen in Hengelo staat al ‘op rood’, waardoor 
er geen capaciteit meer is om elektriciteit op 
het net in te voeden. De gemeente is in overleg 
met Enexis en Tennet om te onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn om de capaciteit uit te 
breiden. Daarnaast worden de mogelijkheden 
onderzocht om vraag en aanbod op elkaar af te 
stemmen.

Vraag: Energiecoöperaties werken met vrijwilligers, terwijl voor het ontwikkelen van energieprojecten veel deskundigheid nodig is. Wat 
kan de gemeente hierin betekenen?. 
  Antwoord: Het ontwikkelen van energieprojecten vanuit lokaal eigenaarschap is een belangrijke taak. De provincie biedt hierbij ondersteu-

ning door middel van het leveren van deskundigheid en een startsubsidie. Daarnaast kunnen projecten via het Energiefonds Overijssel 
(Efro) gefinancierd worden. Regionaal is er een bedrijfsbureau opgericht die deskundigheid aanbiedt aan energiecoöperaties om projec-
ten te ontwikkelen.

3. Opmerkingen uit de digitale zaal: ___________________________________________________________________________________________

•  Denk aan de mogelijkheid om parkeerplaatsen te overkappen. Dat geeft schaduwwerking, koeling en zou een goede combinatie kunnen 
vormen met oplaadpunten voor auto’s.

•  Gebruik parkeerterreinen en lege terreinen om energie op te wekken. Jammer dat bestaande weefsel van de stad niet wordt gebruikt. 
Begin bij Westermaat en werk dan naar Zuid-Hengelo toe. Dat geeft Enexis de tijd om de netcapaciteit aan te pakken.

•  Moderne windturbines zijn stiller dan de huidige. Een afstand van 300 meter tot woningen zou genoeg moeten zijn (bij grotere afstand 
zijn er in Hengelo niet of nauwelijks mogelijkheden). 

•  Hoge windturbines zijn prima en als die mogelijkheden er niet (meer) zijn kunnen lage windturbines ingezet worden. Lage windturbines 
kost relatief gezien meer. De verwachting is dat je met lage windturbines de bevolking sneller meekrijgt.

•  Vanwege de crisis is het voor bedrijven lastig om te verduurzamen. Voor de binnenstad kunnen zonnepanelen en kleine windturbines 
  (of dakwindmolens) eventueel interessant zijn. Verder kan er ook gekeken worden naar alternatieven als riothermie, warmte uit het riool. 

De aanpak van de gemeente is erg beperkt door de keuze om maar naar twee mogelijke oplossingen te kijken.

•  De overheid heeft bedacht dat we moeten veranderen. Dan komen ideeën op gang, maar dan komt dezelfde overheid met allerlei 
 belemmeringen.

4. Wat hebben bedrijven nog meer nodig? ____________________________________________________________________________________

•  Maak ruimte en bied faciliteiten om zaken op gang te brengen. 
•  Ga bij bedrijven langs om te horen wat ze willen en neem ze mee in ontwikkelingen .
•  Zorg dat je in de Omgevingswet meer mogelijkheden krijgt om kaders te scheppen en eventuele drempels weg te nemen.
•  Bedrijven willen graag, ga zo snel mogelijk met bedrijven aan de slag.
•  Er zijn vanavond veel mensen bij elkaar, laten we er een werkgroep van maken en aan de slag gaan.
•  Zoek ook samenwerking met andere gemeenten.

5. Vervolg? ___________________________________________________________________________________________________________________________

Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn is bezig om de verschillende zoekgebieden te vergelijken. Het bureau start met een analyse van de 
zoekgebieden. Doel is om een goed beeld te krijgen hoe de verschillende zoekgebieden voor zonne- en windenergie zich tot elkaar verhou-
den en welke kansen er liggen. Dit leidt tot een zogenoemde voorkeursvolgorde van zoeklocaties waar wind- en zonne-energie opgewekt 
kan worden.
Het onderzoeksrapport en de opmerkingen van inwoners en ondernemers van afgelopen maanden vormen de input voor een zogenoemd 
ontwerp omgevingsprogramma dat na het onderzoek gemaakt wordt. In dit omgevingsprogramma komt te staan hoe Hengelo duurzame 
energie gaat opwekken in de zoekgebieden en op welke wijze dat gebeurt en met wie. 
In mei - juni stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp omgevingsprogramma vast en legt het voor aan de samen-
leving. In de zomer is er ruimte voor inspraak en in het najaar nemen het college en daarna de gemeenteraad een besluit. 

Meer weten? Of aanmelden voor de digitale nieuwsbrief: www.hengelo.nl/nieuwe-energie.
 

Opmerking: Het zou wellicht een goed idee zijn om ter plekke duidelijk te 
maken welke bedrijven zonnepanelen hebben. Met een bordje of iets anders. 
Dat vormt welllicht ook een stimulans voor andere bedrijven. De gemeente 
pakt dit idee op.

Opmerking: Voor zon op dak is er meestal een positieve businesscase. Om 
zon op carports, parkeerplaatsen e.d. ook aantrekkelijk te maken, zou een 
stimuleringsmogelijk opgenomen kunnen worden in het stimuleringsplan.

Opmerking: Er is altijd een combinatie van oplossingen nodig om energie-
projecten voor bedrijven te realiseren. De vraag is hoe energiecoöperaties 
daarbij betrokken kunnen worden, ook voor bijvoorbeeld de binnenstadon-
dernemers. In het omgevingsprogramma willen wij hier dieper op in gaan 
om lokaal eigenaarschap goed te verankeren in het gemeentelijk beleid.

Tip: Deb.nl is een digitale bespaarassistent voor ondernemers.


