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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen landelijke normering 
windturbines 

3303032  5 oktober 2021 

Geachte mevrouw Nijhof, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

In uw brief van 8 september stelde u vragen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van 

Staten in verband met de vergunning voor de bouw van windturbines in de gemeente Houten. De 
reden was dat de landelijke windnormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet 

gebruikt mogen worden. Deze zijn in strijd met het Unirecht. Met deze brief geven wij antwoord op 
uw vragen. 

 
1. Is het college bekend met de uitspraak van de Raad van State? 

Het college is bekend met deze uitspraak. 
 

2.  Heeft Hengelo zijn plannen ook gebaseerd op de landelijke windturbinenormen uit het 
activiteitenbesluit en de activiteitenregeling? Zo ja, bent u het met ons eens dat deze 

normering niet meer gehanteerd mag worden? Zo nee, welke normering heeft het college 
gebruikt? Graag bron document duiden. Zo nee, welke normering heeft het college gebruikt? 

Graag bron document duiden. 
Hengelo heeft de plannen voor realisatie van 2 windturbines gebaseerd op de wettelijke eisen die in 

Nederland gelden voor windturbines. Die eisen zijn gebaseerd op het geluidsniveau op gevels van 
woningen en slagschaduw. De recente uitspraak van de Raad van State gaat over windparken en 

heeft betrekking op ruimtelijke inpassing, vergunningverlening en het toepassen van de regels. Een 
windturbinepark is gedefinieerd als een verzameling van 3 of meer windturbines bij elkaar. De 

uitspraak van de Raad van State is dus niet van toepassing op de plannen van de gemeente 
Hengelo voor de realisatie van 2 windturbines.  

 
3. Wanneer denkt het college de plannen m.b.t. de plaatsing van windturbines in Hengelo vast te 

stellen in de raad? 
Het college verwacht in december 2022 het definitieve omgevingsprogramma Nieuwe Energie ter 

besluitvorming te kunnen aanbieden. Hierin worden de zoeklocaties voor windturbines opgenomen.  

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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Voordat deze zoeklocaties worden vrijgegeven voor ontwikkeling zijn er verdiepende 
vervolgonderzoeken nodig. Hengelo sluit daarvoor aan bij de RES Twente voor het opstellen van 

een omgevingseffect rapportage (OER). Pas als de effecten op de omgeving bekend zijn worden de 
zoeklocaties vrijgegeven om te ontwikkelen. Ook daarvoor moet er een zorgvuldig proces 

doorlopen worden met omwonenden en belanghebbenden, waarvoor ook richtlijnen zijn 
opgenomen in het voorlopig ontwerp omgevingsprogramma 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 


