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1.a. Opening en mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Debatronde
3. Ambitiedocument energietransitie
Op 29 mei 2017 heeft de raad een debat gevoerd over de energieopgave en de uitkomsten
van het stadsgesprek. Tijdens het debat is namens het college toegezegd dat nog voor het
zomerreces een document wordt aangeboden waarin de Zwolse ambities voor de
energietransitie wordt uitgewerkt
In het ambitiedocument wordt als hoofdambitie aangegeven dat Zwolle in uiterlijk 2050
energieneutraal wil zijn. Hierbij ziet het college energietransitie als een katalysator voor
economische en sociale groei. Als uitgangspunt geldt dat de inzet van alle bronnen van
duurzame energie nodig is.
Wat lokaal kan, wordt ook lokaal gedaan en er is ruimte voor experiment en innovatie. De
komende periode wordt er vooral ingezet op de besparing van energie bij de bestaande
woningvoorraad en bij bedrijven. De grootschalige opwek van duurzame energie wordt
geïnitieerd en gefaciliteerd. Daarnaast wil de gemeente kleinschalige initiatieven stimuleren
en faciliteren. De raad wordt bij het vervolgproces betrokken door middel van een
dynamische uitvoeringsagenda die wordt gekoppeld aan de reguliere beleidscyclus. Er
hebben zich twee insprekers gemeld: heer Stan Fritschy en de heer Arter ter Veen. De
inspraakktekst van beide insprekers is bij de stukken gevoegd. Vervolgens krijgen de fracties
het woord. In het algemeen staat men positief ten opzichte van de visie. Het is een goede
basis voor verdere uitwerking. Men is wel benieuwd naar het voor dit najaar toegezegde
afwegings- en toetsingskader met name waar het gaat voor de beoordeling van initiatieven
voor grootschalige energie opwekking. De woordvoerders maken verder een aantal
kanttekeningen bij de visie en doen enkele suggesties. Zo wordt er aandacht gevraagd voor
draagvlak voor de te nemen maatregelen. En wordt gevraagd naar het goed in beeld
brengen van de belemmeringen in het algemeen en van leges en heffingen in het bijzonder.
Er wordt gepleit voor een energiepact met grote bedrijven en ook voor een lokaal
klimaatakkoord. En ook voor een lokaal energiebedrijf. Fracties vragen om een stevige rol
van de gemeente. Leiderschap en regie, waarbij de suggestie voor programmasturing wordt
gedaan. Wat de energiemix betreft wordt gewaarschuwd voor de nadelen van biomassa en
ook wordt de suggestie gedaan om waterkracht nader te onderzoeken. Enkele fracties staan
kritisch ten opzichte van windmolens in stedelijk gebied. Wethouder Anker stelt dat het bij
deze transitie gaat om het op gang krijgen en houden van een beweging. Er moet niet naar
de opgave worden gekeken als een soort boodschappenlijstje. Het gaat om gevoel en
richting. De doelstellingen zijn een middel om de beweging op gang te krijgen om uiteindelijk
het gewenste resultaat te bereiken. Het is zaak om naar de regionale opgave te kijken.
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Gelukkig pakt de provincie Overijssel langzaam aan die coördinerende rol op. wethouder ziet
met belangstelling de motie over leges en heffingen tegemoet. Op dit moment wordt er
pragmatisch omgegaan met het heffen van leges voor bouwprojecten waar zonnepanelen
worden ingezet. Buurten en wijken zullen worden betrokken en uitgedaagd om bij te dragen
aan de opgave. Verder wordt er gekeken welk instrumentarium nodig en mogelijk is om
iedereen mee te krijgen. Voor een lokaal energieakkoord zijn al veel elementen aanwezig. Er
zou best een gezamenlijk gedragen verhaal van te maken zijn, maar als zo’n akkoord geen
extra stimulans biedt moeten we het niet doen. De wethouder zegt toe dat over de opbouw
van de kosten van het stadsgesprek getracht zal worden de raad die informatie te geven
waar behoefte aan is. Aan het eind van de bijeenkomst is de conclusie dat de beslisnota rijp
is voor besluitvorming. Het zal als extra agendapunt worden toegevoegd aan de agenda van
de besluitvormingsronde op 17 juli 2017.
4. Sluiting (22.00 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 22.07 uur.
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