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6.4.1 We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is
Nee
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Beslisnota voor de raad
n.v.t.

Bijlagen
1. Zienswijze; 2. Samenvatting ontwerp Ruimtelijke Visie Olst-Wijhe
Ontwerp besluit
Het college besluit:
- in te stemmen met het indienen van de zienswijze op de ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame
Energie van de gemeente Olst-Wijhe.
Collegebesluit d.d.:
Conform
Gewijzigd
Aangehouden
Teruggenomen
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
We hebben van de gemeente Olst-Wijhe een brief ontvangen over de ontwerp Ruimtelijke visie
Duurzame Energie en krijgen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen (visie ligt ter inzage tot
donderdag 18 juli). Eerder al is door de gemeente Olst-Wijhe een PlanMER grootschalige wind- en
zonneparken uitgevoerd. De gemeente Zwolle heeft in december 2017 via een zienswijze inhoudelijk
gereageerd op de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (NRD) die ter voorbereiding op een
PlanMER voor de energievisie van Olst/Wijhe is opgesteld.
Zowel bij de uitvoering van de PlanMER als het opstellen van deze ontwerp visie is een participatief
planproces doorlopen, waarbij we vanuit Zwolle de vinger aan de pols hebben gehouden (o.a. door
regelmatig aanwezig te zijn bij de bewonersbijeenkomsten).
Op basis van de uitgevoerde PlanMER is nu een ruimtelijke visie opgesteld (aan te merken als een
structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening).
In de voorgestelde Zwolse zienswijze complimenteren we allereerst de gemeente Olst-Wijhe over de
gedegen aanpak en het doorlopen participatieve proces. Daarnaast constateren we dat er op het vlak
van ruimtelijke voorwaarden en ‘spelregels’ ten aanzien van lokale betrokkenheid en eigendom veel
overeenkomsten zijn met de Zwolse aanpak zoals opgenomen in onze Energiegids. Olst-Wijhe kiest
ervoor om vanuit het oogpunt van maatschappelijke acceptatie eerst een ‘gewenningsperiode’ in acht
te willen nemen. Tot en met 2021 staat de deur open voor een beperkt aantal initiatieven: bijv. 1
windparkinitiatief (van minimaal 3 windturbines). In theorie zou dit o.a. kunnen ten zuiden van Herxen
(gebied B2). We geven in de zienswijze daarom nogmaals aan het belangrijk te vinden dat de inwoners
van de gemeente Zwolle goed geïnformeerd/betrokken worden indien in dit onderzoeksgebied (B2)
concrete plannen worden voorbereid.
Overigens stelt het college van Olst-Wijhe voor om alle onderzoeksgebieden die direct grenzen aan
buurgemeenten in deze periode uit te sluiten voor windparkplannen. Voor de vervolgfase (behandeling
en realisatie na 2021) trekt de gemeente Olst-Wijhe in RES West Overijssel verband samen met de
regio gemeenten op. Zwolle stelt in de voorgestelde zienswijze wel voor de samenwerking te
intensiveren om met de netbeheerder enexis versneld te gaan werken aan het toekomstbestendiger
maken van het netwerk om te voorkomen dat er geen aansluitcapaciteit voorhanden is in deze
subregio (groten delen van Olst-Wijhe, Raalte, Dalfsen Zuid en Zwolle Zuid).

Beoogd effect
Het aan de orde stellen van en rekening houden met Zwolse belangen en de oproep om de
samenwerking te intensiveren (o.a. in RES verband).
Argumenten
Met de genoemde punten in de zienswijze worden Zwolse belangen geraakt, zowel informerend als
constructief meedenkend en samen optrekkend. Door deze te noemen in de zienswijze vragen we
aandacht, afstemming en overleg voor wederzijdse belangen.
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Risico’s
Geen.
Financiën
Nvt
Communicatie
De zienswijze wordt na het collegebesluit van 9 juli (en voor 18 juli) verstuurd naar de gemeente OlstWijhe.
Vervolg
Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn er veel contacten en overlegstructuren waarin vertegenwoordigers
van beide gemeenten voldoende gelegenheid hebben bij de verdere concretisering samen op te
trekken (denk aan de RES West Overijssel).
Openbaarheid
De zienswijze is openbaar
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