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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
het vervolgproces voor de strategische opgave voor de energietransitie en de besluitvorming voor het
windinitiatief op Voorst.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
In deze nota schetsen wij het vervolgproces voor de strategische opgave voor de energietransitie en
gaan wij in op de besluitvorming voor het windinitiatief op Voorst.
Aanleiding
Op 29 mei jl. heeft in de raad een debat plaatsgevonden over de uitkomsten van het stadsgesprek. Bij
de afsluiting van het debat zijn een aantal toezeggingen gedaan die schriftelijk bevestigd zouden
worden. Ten eerste is toegezegd dat er voor de zomer een ‘ambitiedocument energietransitie’ ter
besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Ten tweede is uitgesproken dat het college niet zal
meewerken aan het initiatief voor 3 windmolens op Voorst en dat er behoefte is aan een
afwegingskader om ruimtelijke initiatieven te kunnen beoordelen. In deze nota schetsen wij het
vervolgproces.
Ambitiedocument
Voor de zomer ontvangt de raad een ambitiedocument ‘Energietransitie’ ter vaststelling. Hierin staan
de ambities, doelen en uitgangspunten voor de komende jaren op het gebied van energietransitie. Een
eerste aanzet voor onze ambities hebben wij u al voorgelegd in de Perspectiefnota 2018-2021.
De uitkomsten van het stadsgesprek Energie(k)! op 19 april en het raadsdebat op 29 mei worden in het
ambitiedocument betrokken. Wij streven er verder naar om in dit document al met een eerste
uitwerking van de actielijnen (inzicht en uitzicht bieden, stimuleren en betrekken, zelf het goede
voorbeeld geven) te komen.
Initiatief Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie
In het debat op 29 mei is het windenergie-initiatief van Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie
(SWB) meermaals ter sprake gekomen. Deze partijen willen 3 windmolens plaatsen op bedrijventerrein
Voorst. Het college heeft op 30 augustus 2016 besloten medewerking te verlenen aan een nadere
verkenning van de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie op Voorst.
In april 2017 is de verkenning afgerond en zijn de resultaten ter informatie naar de raad gezonden.
Het college besluit om, gezien de uitkomsten van de verkenning, geen medewerking te verlenen aan
het initiatief van SWB voor 3 windmolens op deze locatie. Uit de verkenning blijkt dat een (derde)
windmolen op de locatie nabij de Hasselterweg wettelijk gezien niet mogelijk is. Daarnaast is tijdens
het proces gebleken dat er behoefte is aan een door de raad vastgesteld afwegingskader om
initiatieven voor grootschalige energie-opwek te kunnen beoordelen. Wij zien als college het belang
van een dergelijk afwegingskader in en geven er daarom de voorkeur aan om dit eerst te ontwikkelen,
zodat initiatieven op een eenduidige manier kunnen worden beoordeeld. Het college wil geen nieuwe
initiatieven voor wind in behandeling nemen voordat het afwegingskader door de raad is vastgesteld.
De initiatiefnemers worden op korte termijn uitgenodigd voor een bestuurlijke toelichting.
Afwegingskader
Het college gaat een ‘afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwek’ opstellen. Wij trekken
lessen uit het proces van de verkenning en formuleren in het toetsingskader heldere processtappen
voor initiatiefnemers en belanghebbenden.
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In het najaar bieden wij u een concept-afwegingskader aan ter informatie. Wij stellen voor om daarna
over dit concept-afwegingskader in gesprek te gaan met de stad. De uitkomsten van dit gesprek
worden betrokken bij de beslisnota ‘afwegingskader grootschalige duurzame opwek’ die vervolgens
aan de raad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Openbaarheid
Dit stuk is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 06-06-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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