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Inwoners nu aan zet

‘Voorkeursvolgorde’ om duurzame energie
op te wekken
Het college van B&W in Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie
opgewekt kan worden. Het college wil dat er in 2030 twee windturbines staan in Hengelo. Er zijn in totaal vijf zoeklocaties voor windturbines; één op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid, twee op de Westermaat (waarvan er maximaal
één kan komen op die locatie) en twee bij de kruising van de A1 en A35 in Woolde. Dit laatste gebied is bij uitstek
geschikt als energiegebied voor zonne- en windenergie. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Bosch
& van Rijn. Het bureau heeft de Hengelose zoekgebieden onderzocht en vergeleken. De gemeenteraad beslist eind
2021. Eerst kunnen inwoners deze zomer nog hun mening geven. Hoe? Dat leest u verderop in deze nieuwsbrief.

De gemeente wil wind- en zonneenergie opwekken in gebieden
waar dit past en op grote schaal
kan. Om versnippering te voorkomen, kiest de gemeente ervoor om
energieprojecten zoveel mogelijk
bij elkaar te plaatsen: in energiegebieden. De groene buitengebieden
worden daarbij zoveel mogelijk
gespaard.

1.

•	Hengelo verkent daarnaast samen

 aximaal inzetten op energie
M
besparen; de energie die niet
verbruikt wordt, hoeft ook niet
opgewekt te worden.

met vijf andere Twentse gemeenten en Rijkswaterstaat hoe
de gronden langs de A35 en A1,
afritten en aangrenzende percelen gebruikt kunnen worden voor
zonnevelden en windturbines.

4.	Locaties op industrie- en bedrijventerreinen die nu niet benut
worden, gebruiken om energie op te wekken; bijvoorbeeld
parkeerplaatsen die een zonnedak krijgen of zonnepanelen op
braakliggende grond. Dat wil de
gemeente doen samen met de
besturen van bedrijventerreinen.
•	De gemeente verkent de moge	lijkheid om op bedrijventerreinen
Westermaat Campus of Westermaat een windturbine te plaatsen. Hier zijn twee zoeklocaties
voor windturbines waarvan er
maximaal één gerealiseerd kan
worden. Daarvoor moet wel een
verdiepend onderzoek plaatsvinden naar de effecten op de
wijken Bornsche Maten en
	Wensink-Zuid en op de medewerkers van de bedrijven die hier
gevestigd zijn.

Voorkeursvolgorde
De gemeente heeft een voorkeursvolgorde gemaakt om duurzame
energie op te wekken. Hengelo
moet in 2030 100 GWh opwekken, genoeg voor de helft van de
huishoudens in de gemeente. Dat
gebeurt via een aantal stappen. De
eerste stappen (energiebesparing,
zonnepanelen op daken en twee
windturbines) zijn niet genoeg om
100 GWh te halen. Daarom wordt
het een optelsom waarbij ook zonnevelden nodig zijn.
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2.	Waar mogelijk eerst de daken,
parkeerplaatsen en gevels vol
met zonnepanelen; de gemeente stelt hiervoor een stimuleringsplan op.

3. Grond langs snelwegen en andere infrastructuur gebruiken om
energie op te wekken.
•	Het gebied waar de A1 en A35 bij
elkaar komen is geschikt om te
veranderen tot energiegebied.
Dit gebied is een zoeklocatie voor
twee windturbines in combinatie
met zonnevelden. Daarvoor is
wel eerst verdiepend onderzoek
nodig over wat de effecten zijn
op de woonwijken en het retentiegebied Woolde dat hier ook
ligt.
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•	Met het bestuur van Westermaat
Campus onderzoekt de gemeente of lage windturbines (40 tot
60 meter) gecombineerd met
zonnepanelen op dak en zonnepanelen op parkeerplaatsen
haalbaar en betaalbaar zijn.
•	Het industrieterrein ten zuiden
van het Twentekanaal is ook een
zoeklocatie voor een windturbine.
Maar dit geeft mogelijk een verstoring van de radar van Thales.
Extra onderzoek is daarom nodig.

5. Grond langs stadsranden met
industrie en met bedrijvigheid gebruiken voor intensieve opwek via
zonnevelden
•	De gemeente wil het gebied
tussen Nobian en Twence naast

bedrijventerrein Twentekanaal
Zuid veranderen in een energie	gebied. Vanwege de aanwezigheid van cavernes (holtes in de
bodem) is het niet geschikt voor
bebouwing, maar wel zeer geschikt voor zonnevelden.

projecten komen die vanuit de
inwoners/grondeigenaren worden
opgezet. In Beckum zijn inwoners
hier al mee bezig. De gemeente
ondersteunt dit.

7. De Hasseler Es valt als zoekgebied voorlopig af
•	Uit het locatieonderzoek blijkt
dat dit gebied minder geschikt is
om te gebruiken voor zonnevelden vanwege het landschap en
de cultuurhistorische waarde. Het
gebied bestaat uit hoog gelegen
esgronden die op veel plaatsen al
zijn verdwenen.

6. Overige zoekgebieden in het
buitengebied voor kleinschalige
zonnevelden
•	De zoekgebieden Beckum-Oele,
Slangenbeek-West en Slangenbeek-Noord bieden vanwege
het kleinschalige landschap
weinig ruimte voor zonnevelden.
Daarom staat de gemeente hier
alleen maar kleinschalige zonnevelden toe die passen binnen het
landschap en met betrokkenheid
en acceptatie van omwonenden.
Hier kunnen dus zonne-energie-

Veel gestelde vraag

Hoeveel zonnepanelen en windmolens zijn er nodig voor alle
Hengelose huishoudens?
Alle Hengeloërs samen verbruiken jaarlijks ongeveer 106 Gigawatt uur (GWh). Dat is zo’n
30% van het totale Hengelose elektriciteitsverbruik van 390 GWh. De rest wordt
gebruikt door industrie, bedrijven etc. Als deze energie met zonnepanelen wordt
opgewekt is dat een oppervlak van ongeveer 106 hectare aan zonnepanelen. Dat kan
op daken, maar ook op grond of op de overkapping van parkeerplaatsen. Dit oppervlak
kan kleiner of groter uitvallen, afhankelijk van hoe dicht de zonnepanelen naast elkaar
worden gelegd.
Eén windturbine wekt evenveel elektriciteit op als een zonnepark van ongeveer
15-25 hectare. Uit technisch onderzoek blijkt dat Hengelo de doelstellingen voor
2030 niet kan halen met alleen windturbines of zonnepanelen.
Er is dus een mix nodig.

“

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. Het is niet makkelijk om te bepalen waar we in
Hengelo energie gaan opwekken. Veel mensen zitten niet te wachten op
windturbines en zonnevelden in hun omgeving. Maar we kunnen er niet
omheen dat het moet gebeuren. Het zal altijd wel ergens impact hebben,
maar door dit proces zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken met zoveel
mogelijk input van de omgeving en gedegen onderzoek, weten we wel
dat we goede keuzes maken.

”

Claudio Bruggink, wethouder duurzaamheid.
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U bent nu aan zet
De gemeente wil graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van
buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een
aantal bijeenkomsten.

Digitaal
Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn geeft in een digitale bijeenkomst uitleg over het onderzoek in de zoekgebieden.
Medewerkers van de gemeente vertellen meer over het vervolg. U hoeft zich niet voor deze bijeenkomsten aan te
melden. De geplande digitale bijeenkomsten kunt u volgen op het officiële YouTube account van de gemeente
Hengelo www.youtube.com/gemeentehengeloov.
• Zonne-energie:
			
• Windenergie:
			

maandagavond 21 juni van 20.30 uur tot 22.00 uur
De link van deze bijeenkomst is https://youtu.be/Ggrl9Vk_g2o
donderdagavond 24 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur
De link van de bijeenkomst is https://youtu.be/2h_7OsGIZPA

U kunt voor of tijdens deze digitale bijeenkomst vragen stellen. Als u een YouTube account hebt, kan dat eenvoudig
in de chat. Maar u kunt ook de vragen van tevoren stellen via communicatie@hengelo.nl.

Karavaan van de Nieuwe Energie
Daarnaast komt de Karavaan van de Nieuwe Energie vanaf 25 juni op zes verschillende locaties in de buurt van
de zoekgebieden te staan. Daar kunt u in gesprek gaan over duurzame energie, uw vragen stellen en uw mening
geven. Vanwege de corona-maatregelen moet u zich uiterlijk 24 uur van tevoren voor een tijdslot aanmelden als u
langs wilt komen.
Vrijdag 25 juni

16.30 - 20.00 uur

Wensink-Zuid – Borne

Plein basisschool de Wheele

Maandag 28 juni

16.00 - 20.00 uur

Woolder Es

Parkeerplaats Jumbo

Woensdag 30 juni

10.00 – 12.00 uur

Binnenstad

Marktplein

Woensdag 30 juni

16.00 – 20.00 uur

Beckum

Voor de kerk

Dinsdag 6 juli

16.00 – 20.00 uur

Dalmeden/Slangenbeek

Parkeerplaats voor het winkelcentrum

Donderdag 8 juli

16.00 – 20.00 uur

Hasseler Es

Voor het Kulturhus

Geef u op via www.hengelo.nl/nieuwe-energie/Praat-mee

Uitgave 2, juni 2021
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Hengelo voor inwoners in en rondom de
zoekgebieden voor duurzame energie, dus ook voor de inwoners van onze buurgemeenten.
Voor meer informatie: www.hengelo.nl/nieuwe-energie.
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