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Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen Rivierklimaatpark
IJsselpoort.
Beste stuurgroepleden,
Graag willen wij u hierbij informeren over ons besluit van 18 september jl. om de Notitie
Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) vast te stellen.
In maart dit jaar hebben de samenwerkende besturen in het project Rivierklimaatpark
IJsselpoort (RKP) besloten om een concept van de NKO ter consultatie voor te leggen aan de
samenleving. Uit de diverse gesprekken en bijeenkomsten die in dat kader hebben
plaatsgevonden, is in gezamenlijk overleg een aantal wijzigingen op het concept-NKO
aangebracht. Met deze wijzigingen zijn wij van mening dat het NKO (d.d. 04-09-2018) op
voldoende draagvlak van de samenleving en de samenwerkingspartners kan rekenen. Het NKO
is wat ons betreft een goed vertrekpunt om de ruimtelijke koers van het RKP verder vorm te
geven.
Een actueel onderwerp is duurzame energiewinning. Wij constateren dat wij met de
besluitvorming over de NKO erkennen dat we als samenwerkende overheden hierin een
belangrijke rol vervullen. Dat doen wij enerzijds door de mogelijkheden voor duurzame
energiewinning in het NKO te benoemen. Anderzijds spreken wij ons uit over een open houding
voor de realisering van grootschalige vormen van duurzame energiewinning, zoals zonnevelden
en windmolens, indien daar vanuit een regionale afweging behoefte aan is. Wij vinden het
belangrijk dat wij hiermee laten zien dat het RKP bewust een bijdrage wil leveren aan de opgave
voor de energietransitie.
Op basis van de samenwerking en de uitkomsten in de afgelopen tijd, hebben wij er het volste
vertrouwen in dat wij in samenwerking met onze samenleving het RKP kunnen ontwikkelen tot
een toekomstbestendige gebiedsontwikkeling waar wij trots op kunnen zijn.
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