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Ontwerp-Ruimtelijke visie duurzame energie Olst-Wijhe

Geacht College van B&W,
In uw brief van 4 juni 2019 over de ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie van de
gemeente Olst-Wijhe biedt u ons de mogelijkheid een zienswijze te geven op de manier
waarop uw gemeente invulling aan de energietransitie wil gaan invullen. Wij willen
graag van deze mogelijkheid gebruik maken.
Gedegen ruimtelijke uitwerking
De gekozen benadering om voor zonne-energie per landschapstype voorwaarden te
formuleren over de projectgrootte, de inpassing en het maximaal draagvermogen per
landschapstype vast te leggen, schept duidelijkheid over wat er waar mogelijk aan
zonneparken kan worden ontwikkeld. Een benadering die o.a. ook door de gemeente
Dalfsen is toegepast. Zwolle heeft ervoor gekozen de landschappelijk weging te kunnen
maken op basis van vigerend gemeentelijk en provinciaal beleid.
De geformuleerde ruimtelijke voorwaarden (deels per onderzoeksgebied) voor
windenergieprojecten komen degelijk over en geven u de mogelijk om regie op dit soort
complexe planvorming te houden. Daarnaast zien we veel herkenbare ‘spelregels’ terug
die gaan over het participatieve proces en de lokale betrokkenheid en eigendom. Wat
dat betreft zijn er veel overeenkomsten met de Zwolse uitgangspunten uit onze
energiegids, waarmee we succesvol gewenste initiatieven hebben kunnen faciliteren en
ongewenste plannen hebben kunnen afwijzen.
U geeft aan vanuit het oogpunt van maatschappelijke acceptatie eerst een
‘gewenningsperiode’ in acht te willen nemen. Tot en met 2021 stelt u voor om niet meer
dan 1 aanvraag voor een windproject (van tenminste 3 turbines) in behandeling te
nemen. In dat geval neemt u daarnaast niet meer dan 1 aanvraag voor een zonneveld
in behandeling (en zonder lopend windparkinitiatief wordt de grens gelegd bij 36 ha.
vanwege de koppeling met uw duurzame energiedoelstelling van 2020).
Afhankelijk waar de initiatieven gaan komen, zal de realisatie deels ook afhangen van
wat het netwerk van netbeheerder enexis in het verzorgingsgebied aankan. Bekend is
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dat het bovenlokale netwerk van HS-MS stations van enexis (Zwolle Zuid, ten oosten
van Den Nul, Raalte Zuid) weinig/nauwelijks aansluitcapaciteit beschikbaar is. Ook
Zwolle en de andere buurgemeenten lopen bij de realisatie van duurzame
energiedoelstellingen hier tegen aan. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat we –
nog meer dan nu al het geval is – meer gezamenlijk optrekken bij de gesprekken met
enexis om een robuust en toekomstbestendig netwerk voor de (sub)regio te realiseren.
Deze verkenning loopt ons inziens parallel aan het inmiddels ook ingezette traject in
RES West Overijssel verband.
Tot slot
Wij wensen u veel succes met de (gezamenlijke) uitvoering van uw visie. De gemeente
Olst-Wijhe zet stappen om ambities op het gebied van de opwekking van duurzame
energie vorm te geven. Wij waarderen uw proces om dit op een transparante wijze te
doen en de voorgestelde gefaseerde aanpak om eerst ervaring op te doen tot en met
2021, waarbij de gebieden in de nabijheid van de gemeentegrens vooralsnog buiten
beeld blijven. We hechten waarde aan een goede bestuurlijke en ambtelijke
afstemming. De afgelopen periode hebben we hier op een constructieve wijze al
gesprekken over gevoerd in mini-RES (Olst-Wijhe, Raalte en Zwolle) en RES West
Overijssel verband.
Wij gaan er dan ook vanuit dat - indien er een windinitiatief in onderzoeksgebied B2
((zuidelijk van Herxen) wordt uitgewerkt – u de gemeente Zwolle tijdig hierbij betrekt
gezien de relatief korte afstand van Windesheim. Ook wij vinden het belangrijk dat de
inwoners van de gemeente Zwolle goed geïnformeerd/betrokken worden bij de
realisatie van met name windparkinitiatieven dit deelgebied op basis van uw Ruimtelijke
visie.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

drs H.J. Meijer, burgemeester

I. Geveke, secretaris
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