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Onderwerp: 

Windturbine Zenkeldamshoek 

Registratienummer: 623262 

Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de ingekomen 

zienswijzen en de gemeentelijke reactie 

hierop; 

2. Definitief geen verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor de bouw van 

een windturbine op Zenkeldamshoek omdat de 

voorkeur uitgaat naar een lijnopstelling met 

meerdere windturbines op één locatie dan een 

solitaire windturbine.   
  

Argumenten 

1.1 Naar aanleiding van het ontwerp besluit om de 

vergunning te weigeren hebben wij zienswijzen 

ontvangen. Nadat u op 21 juni 2016 heeft besloten om 

geen verklaring van geen bedenkingen af te willen 

geven voor het bouwen van een 201 m hoge 

windturbine op Zenkeldamshoek, hebben wij vanaf 6 

oktober 2016 voor zes weken een ontwerp weigering 

ter inzage gelegd. Hierop hebben wij 11 zienswijzen 

ontvangen. Eén van de initiatiefnemer zelf, één van een 

bedrijf op Zenkeldamshoek en negen van inwoners uit 

verschillende kernen van gemeente Hof van Twente. 

Wij hebben deze zienswijzen afgewogen in bijgaande 

‘Notitie zienswijzen windturbine Zenkeldamshoek’. 

    
Figuur 1: geplande locatie winturbine 



Met uitzondering van de zienswijze van de 

initiatiefnemer zijn alle zienswijzen nagenoeg gelijk aan 

elkaar. Men is voorstander voor het produceren van 

schone energie. Een solitaire windturbine op 

Zenkeldamshoek heeft daar een positieve bijdrage in. 

De initiatiefnemer is het niet eens dat er geen verklaring 

wordt afgegeven. Zij is van mening dat de beleidsregels 

deze ruimte wel bieden en vraagt daarom een 

heroverweging van uw besluit. Wij zijn van mening dat 

de ingekomen zienswijzen geen aanleiding geven om 

tot een ander besluit te komen. 

2.1 De aangevraagde windturbine is in strijd met de 

ruimtelijke kaders zoals deze staan omschreven in de 

gemeentelijke “Beleidsnota grootschalige duurzame 

energiebronnen (wind en zon)” (hierna Beleidsnota). 

Een aanvraag voor windenergie moet getoetst worden 

aan deze Beleidsnota. Het ruimtelijk beleid ligt vast in 

paragraaf 7.2. Een plan moet voldoen aan vijf 

toetsingskaders te weten: 

1. Landschapsplan / energielandschap met 3D 

visualisatie; 

Lijnopstellingen en clusteroplossingen; 

Eisen aan een opstelling en het ontwerp; 

Effecten op maaiveld; 

‚ Participatie bij planontwikkeling. 

Wij zijn van mening dat de aanvraag niet voldoet aan 

het toetsingskader omtrent ‘Lijnopstellingen en 

clusteroplossingen’. Hierin wordt namelijk (anders dan 

de titel van het toetsingskader doet vermoeden) 

expliciet aangegeven dat er binnen de gemeente Hof 
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van Twente uitsluitend enkelvoudige lijnopstellingen 

worden toegestaan. De aanvraag voorziet in een 

solitaire windturbine aan de rand van een 

bedrijventerrein. Wij zijn daarom van mening dat geen 

medewerking kan worden verleend aan dit bouwplan. 

    
Figuur 2: Visualisatie windturbine op bedrijventerrein Zenkeldamshoek. 

22 Voor het bouwplan bestaat geen draagvlak bij 

de direct omwonenden. Draagvlak is belangrijk om 

de energietransitie vorm te geven. Naast draagvlak 

bij de inwoners van de gemeente is ook draagvlak bij 

de direct omwonenden van groot belang. Zij zijn 

tenslotte de inwoners van onze gemeente die naast 

de voordelen van deze nieuwe vorm van 

energieopwekking ook de nadelige gevolgen zullen 

ondervinden. Wij zijn van mening dat er onvoldoende 

is aangetoond dat deze directe omwonenden zijn 

betrokken in de planvorming. Zij werden 

geconfronteerd met het plan voor de realisatie van 

een windturbine op een moment dat er ruimtelijk 

gezien geen wijzigingen meer mogelijk waren (m.u.v. 



de hoogte). Het achteraf creëren van draagvlak bij 

omwonenden zal hierdoor moeilijker zijn. 

Risico’s 

Het niet afgeven van een verklaring van geen 

bedenkingen leidt niet tot risico's. Het besluit is niet 

vatbaar voor bezwaar en beroep. Tegen de definitieve 

weigering van de omgevingsvergunning door het 

college is wel beroep mogelijk. 

Alternatieven 

Omdat de initiatieven van De Wolff Nederland om 

windmolenparken in het buitengebied van de gemeente 

Hof van Twente zijn afgewezen (omdat ook hier geen 

draagvlak is) alsnog te kiezen voor een solitaire 

windmolen op Zenkeldamshoek. Maar dan in de 

kleinste variant met een tiphoogte van maximaal 148 m. 

De Beleidsnota beidt namelijk ruimte om af te wijken 

van de toetsingskaders mits dit in overleg met de 

omwonden wordt bepaald. Wij kunnen hierbij de 

initiatiefnemer de mogelijkheid bieden om een debat op 

inhoud met argumenten te organiseren onder leiding 

van een onafhankelijke bemiddelaar (bijvoorbeeld uit de 

mediation poule). 

Uitvoering 

Nadat u definitief heeft besloten om geen verklaring van 

geen bedenkingen af te geven zal het college de 

omgevingsvergunning weigeren. De initiatiefnemer 

alsmede de overige indieners van zienswijzen krijgen 

  

(geanonimiseerd)

een afschrift van deze beschikking. Zij kunnen daarna 

binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

  
(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen d K.M. Nauta-van 

Grsel MPM 


