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Nadere onderbouwing 100 k berap stadsgesprek
en windverkenning

Onderwerp

Op 19 juni jl. heeft de raad de jaarrekening en de Berap behandeld. In de Berap staat
een bedrag van € 100.000,- opgenomen voor kosten voor de windverkenning Voorst én
de organisatie van het stadsgesprek. Fractie Swollwacht heeft om een nadere
uitwerking van de kosten gevraagd. In deze memo volgt de uitwerking.
Windverkenning Voorst
De totale kosten voor de windverkenning in de periode 1 januari tot 20 juni bedragen ca
€ 70.000,-. De kosten zijn hoofdzakelijk interne kosten. Deze extra kosten zijn gemaakt
omdat de verkenning een uitgebreider proces vroeg dan op voorhand ingeschat was.
Het college heeft bewust en mede op verzoek van de raad gekozen voor een langer,
zorgvuldiger proces met omwonenden en belanghebbenden. O.a. de klankbordgroep is
niet 2 a 3, maar 5 keer bij elkaar geweest.. Er bleek gedurende het proces behoefte te
zijn bij de klankbordgroep aan verdieping en daarop is extra informatie verstrekt en
beoordeeld. Hierbij waren diverse (interne) vakdisciplines betrokken, zoals
milieuplanologie, stedenbouw en vastgoed. Daarnaast is capaciteit ingezet voor het
organiseren, voorbereiden en verwerken van de bijeenkomsten met de klankbordgroep,
de communicatie (website verkenning Voorst, mailbox, communicatie met
belanghebbenden, omwonenden, klankbordgroep en initiatiefnemers). Tot slot is tijd
geïnvesteerd om de resultaten van de verkenning op een zorgvuldige manier te
verwerken voor college en raad én presentabel te maken voor de inwoners van Zwolle.
Stadsgesprek
Op 19 december heeft de raad het college opgeroepen om een stadsgesprek te
organiseren. Ter voorbereiding van het stadsgesprek is een informatienota opgesteld
voor de raad over een mogelijke energiemix. Het stadsgesprek over o.a. de energiemix
heeft op 19 april plaatsgehad bij Cibap in Zwolle. Na afloop van de het stadsgesprek
zijn de uitkomsten van het stadsgesprek verwerkt en heeft de raad een debat gevoerd
over de uitkomsten van het stadsgesprek. Onder de noemer ‘stadsgesprek’ zijn dus 3
momenten (informatienota over energiemix, daadwerkelijk stadsgesprek en raadsdebat
naderhand) geschaard.
De kosten voor het stadsgesprek bedroegen in totaal € 30.000,-. De organisatie van het
stadsgesprek is uitbesteed aan een Zwolse externe partij. Deze partij heeft ongeveer €
15.000 gefactureerd, voor organisatie en faciliteiten.
De resterende kosten zijn intern (opstellen energiemix, voorbereiden informatierondes
en afstemming over stadsgesprek en communicatie).

