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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De bijgevoegde beantwoording van de artikel 45 vragen de heer Ruben van de Belt (ChristenUnie)
over het voornemen van de Rijksoverheid om gronden in Rijksbezit proactief aan te bieden als
mogelijke ruimte voor duurzame energieopwekking.
Toelichting op het voorstel
Inleiding
De CU fractie heeft naar aanleiding van het voornemen van de Rijksoverheid om gronden in Rijksbezit
proactief aan te bieden als mogelijke ruimte voor duurzame energieopwekking, vragen gesteld over
deze mogelijkheid in Zwolle.
Kernboodschap
Wij beantwoorden deze vragen als volgt:
Vraag 1
Is het college op de hoogte van het voornemen van de Rijksoverheid gronden in rijksbezit langs
infrastructuur actief in te zetten voor het inpassen van duurzame opwek?
Vraag 2
Is het college in gesprek met de Rijksoverheid, in casu Rijkswaterstaat, over mogelijkheden binnen
onze gemeente dergelijke gronden aan te wenden?
Vraag 3
Ziet het college zelf geschikte gronden binnen onze gemeente die in handen zijn van het Rijk,
bijvoorbeeld zonnepanelen langs infrastructuur, voor de aanleg van duurzame opwek?
Antwoord
Ja. Op 22 maart 2019 is een eerste gesprek gevoerd tussen de gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat
(RWS) over geschikte gronden voor het opwekken van schone energie in de gemeente Zwolle.
Rijkswaterstaat heeft de daarvoor geschikte gronden al geïnventariseerd en in een zgn. ‘Kansenkaart’
opgenomen. Voor Zwolle leverde deze kaart geen directe kansen op. Dit omdat vanuit regelgeving
(veiligheid en beheer) de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op bijv. de huidige geluidswal A28
op korte termijn niet mogelijk is. Dit komt doordat er beperkte ruimte vanaf de rijbaan is voor
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onderhoudswerkzaamheden. Uit veiligheidsoogpunt zou bij alle werkzaamheden/controles aan de
zonnepanelen een rijstrook moeten worden afgesloten. Voor RWS is dit niet bespreekbaar. Bij
vervanging van de geluidsschermen in de toekomst is er wel een mogelijkheid, door bijvoorbeeld
zonnepanelen te integreren in het geluidsscherm.
Afgesproken is verder dat verkend gaat worden hoe de reconstructie van de aansluiting A28/N340
kansen biedt voor bijvoorbeeld zonnepanelen. In het kader hiervan wordt ook gekeken naar panelen
op het RWS Districtskantoor langs de A28.
RWS heeft aangegeven begin april 2019 te komen met een Verdiepingsstudie van potentieel op
Rijksgronden. Dit document wordt specifiek opgeleverd ten behoeve van de RES en is nog niet aan
Zwolle verstrekt. De inhoud van dit document vervangt de kansenkaart en is bespreekstuk voor
regionale inventarisatie van kansen.
Naast ter beschikking stellen van gronden is RWS elders in het land bezig met aquathermie. In Zwolle
start in april, op initiatief van Deltares, een verkenning van kansen voor aquathermie. Op dit thema
gaan we op een later moment dus zeker ook in gesprek met RWS.
Vraag 4
Zo ja, is het college bereid om deze opties actief onder de aandacht te brengen bij de Rijksoverheid?
Antwoord
Ja, zie antwoord bij 2. Hierover blijven we in gesprek met Rijkswaterstaat.
Vraag 5
Indien er kansrijke gronden in handen van het Rijk zijn, is het college dan bereid er alles aan te doen
dat eventuele exploitatie gebeurt binnen de door de raad gestelde kaders voor participatie en
aandeelhouderschap van Zwollenaren?
Antwoord
Ja, met inachtneming van de kaders zoals door u vastgesteld in de Zwolse Energiegids.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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