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GROEN LINKS
Zwolle, 3 juli 2017

Motie I Helderheid over initiatief windenergie Voorst
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 3 juli 2017,

Constaterende dat:
•
•

•

De drie initiatiefnemers van windenergie op Voorst - Scania, Vereniging Blauwvinger Energie
en hogeschool Windesheim -vrijdag 30 juni 2017 hun plan voor windenergie stillegden;
De initiatiefnemers voor hun stap onder meer als argument geven dat het "beleid rond de
energietransitie in Zwolle nog onvoldoende is doorontwikkeld om op korte termijn een besluit
te verwachten over de realisatie van dit project";
De initiatiefnemers al op 1 oktober 2015 hun voornemen tot het plaatsen van windturbines op
Voorst aan het college bekend maakten.

Overwegende dat:
•
•
•
•

Dat de initiatiefnemers - en daarmee ook de overige betrokkenen - heel lang in onzekerheid
waren over de te zetten vervolgstappen van college en raad;
Het besluitvormingstraject rond het initiatief op Voorst voor veel onduidelijkheid en
onzekerheid heeft gezorgd;
Het onwenselijk is als de energietransitie vertraging op zou lopen als gevolg van het stilleggen
van dit initiatief;
Lessen pas geleerd kunnen worden als er helderheid komt over hoe het college bij dit initiatief
heeft gehandeld.

Roept het college op:
1.

2.
3.

Een uitgebreide onafhankelijke analyse te laten maken van het gevolgde besluitvormingstraject,
waarbij onder meer betrokken worden:
a. De redenen van de duur van het tot dusver doorlopen traject;
b. De communicatie met voor- en tegenstanders van het initiatief;
c. De wijze waarop de klankbordgroep zijn werk deed;
d. De verkenning: hoe is de mogelijkheid van 5 turbines op het terrein ingebracht, wat was
de reden van de vertraging, hoe is over de onafhankelijkheid van het gekozen bureau
gesproken;
e. De formele documenten van alle partijen;
f. De keuzes die het college heeft gemaakt, gedurende het traject;
g. De totale kosten van het traject, in ambtelijke uren en financiële investeringen in proces
en onderzoek.
De onderzoeksopzet voor de onafhankelijke analyse vooraf aan de raad voor te leggen.
De analyse gelijktijdig met het concept "afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwek"
de raad aan te bieden.
tot~an de dag.
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