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De gemeenteraad van Hengelo in vergadering bijeen op 7 oktober 2020,
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Omgevingsvisie

stel vast dat in het collegeprogramma is opgenomen dat in de bestuursperiode 2018-2022
meegewerkt wordt aan de realisatie van een of twee windmolens op basis van een sluitende
businesscase, voldoende draagvlak en een goede ruimtelijke inpassing.
Constateert dat de Omgevingsvisie Buitengebied twee afweegbare gebieden aanwijst die
qua draagvlak en inpassing voldoen aan de gestelde eisen, met dien verstande dat nog een
participatieprocedure moet worden gevoerd ten aanzien van een concrete plek.
Overweegt dat de voorgestelde windmolen procedure in het kader van de omgevingsvisie
vele onzekerheden met zich meebrengt waardoor realisatie langs de voorgestelde weg
binnen de collegeperiode niet erg waarschijnlijk lijkt.
Concludeert dat voor het realiseren van de windmolens een aparte procedure nodig is die
omkleedt met alle waarborgen voor participatie uitmondt in een raadsbesluit in 2021 om
wel of niet windmolens te bouwen conform het collegeprogramma.
Regionale Energie Strategie
Stelt vast dat het onzeker is of het aandeel van Hengelo in de productieafspraken voor
duurzame energie in het kader Regionale Energie Strategie (RES) in 2023 zullen worden
gehaald, ook als er windmolens worden gebouwd.
Constateert dat het uitstellen of wegvallen van de bouw van windmolens leidt tot een
verdere achteruitgang in het behalen van de productieafspraken in de RES voor 2023 met
circa 22%,
Overweegt dat het (zoveel mogelijk) halen van de RES doelstelling voor 2023 urgent is, gelet
op de klimaatproblemen en de bijdrage die Hengelo kan leveren aan de productie van
duurzame energie.
Besluiten
Besluit dat het dringend gewenst is dat het college vasthoudt aan de bouw van windmolens
conform het collegeprogramma.
Draagt het college op om op korte termijn te starten met een participatieproces voor alle
inwoners van Hengelo dat is gericht op de bouw van een of 2 windmolens en dit proces af te
ronden voor 1 juli 2021,
Onderdeel van het voorbereidingsproces is het uitvoeren van een opinieonderzoek onder
een representatieve groep van 1250 Hengeloërs naar hun oordeel over de komst van
windmolens in het afweegbare gebied.
Draagt het college op een conceptbesluit aan de gemeenteraad voor te leggen over het wel
of niet bouwen van windmolens voor 1 november 2021,
Gaat over tot de orde van de dag.
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