bericht

Memo

Civiel en Groen
Telefoon (038) 498 2457

Aan

Gemeenteraad

Van

Wethouder Monique Schuttenbeld

Datum

11 juni 2019
Beantwoording toezeggingen debat concept-startnotitie RES

Onderwerp

Geachte raad,
Op 3 juni jl heeft een meningsvormend debat plaatsgevonden met als onderwerp de
concept-startnotitie voor de Regionale Energie Strategie West-Overijssel.
Ik neem het volgende mee uit het raadsdebat. De Raad herkent en onderschrijft het
belang van een regionale strategie en een goede samenwerking hierbij tussen
gemeenten, Provincie, Waterschap, Enexis en partners. Een samenwerking die
gestoeld is op een eerlijke verdeling, met oog voor belangen over en weer en waarbij
‘het bod’ tot stand komt vanuit een regionaal perspectief. Behoefte is om in de loop van
het proces inzicht te krijgen in de ambities, plannen en realisatie van andere
gemeenten. En ook om betrokken te zijn bij de vorming van het zogenaamde bod van
de regio aan het Rijk. Het kader dat Zwolle hiervoor heeft, is het plan van aanpak
Zwolle geeft je energie en de Zwolse Energiegids, beide door de raad vastgesteld.
Het besluitvormingsproces en (tussentijdse) betrokkenheid van de raad vraagt, terecht
verdere aandacht. Het aanbod van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties is een optie om te verkennen. Dit richt zich op het bevorderen van
samenwerkingsvormen en democratisch proces in de regio voor de Energietransitie en
sluit daarmee aan bij de behoefte van de raad (en het college).
De raad heeft aandacht gevraagd voor betrokkenheid van bewoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Niet alleen in termen van informeren maar ook in
meedoen. Ook voor degene die minder te besteden hebben. Het verdelen van lusten en
lasten. De verwachting is dat participatie en goede communicatie leidt tot acceptatie en
ruimte en kansen biedt voor innovatie. Dit zijn punten die in het plan van aanpak
Energietransitie en de Zwolse Energiegids ook worden benoemd. Zij gelden als basis
voor de inzet in het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie voor
West-Overijssel.
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Als onderdeel van de besluitvorming is toegezegd dat voor besluitvorming over de
concept-startnotitie de raad een memo ontvangt. Bijgaand reactie op de gedane
toezeggingen:
1. De wethouder zal zorgen dat in de definitieve startnotitie een begroting wordt
opgenomen, of deze zo veel eerder als mogelijk toezenden aan de raad.
2. De wethouder komt terug op de mogelijkheden voor het aanbod van het
ministerie van BZK in het kader van ondersteuning van raden en op het
opstarten van een werkgroep.
3. De wethouder houdt de raad op de hoogte van knelpunten in de energieinfrastructuur.
4. De wethouder brengt in het bestuurlijk platform de vraag in naar overzicht en
inzicht in de ambities en stand van zaken in de andere gemeenten binnen de
RES-regio West-Overijssel.
5. Voor besluitvorming over de concept startnotitie ontvangt de raad een memo
van de wethouder met wat zij in het debat van de raad heeft meegekregen en
hoe zij zal omgaan met de gedane toezeggingen.
Ad 1.
De opgehaalde input uit het raadsdebat neem ik mee naar het eerstvolgende
Bestuurlijk Platform Energietransitie West-Overijssel d.d. 19 juni. Zodra de
procesbegroting beschikbaar is, wordt deze naar de raad toegezonden.
Ad 2.
Het aanbod van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt
verder verkend. Dit richt zich op het bevorderen van samenwerkingsvormen en
democratisch proces in de regio voor de Energieransitie. Daarmee is het een kans om
tegemoet te komen aan de behoefte om de betrokkenheid van de gemeenteraden bij
het (besluitvormings)proces maximaal te ondersteunen. In het eerstvolgende Bestuurlijk
Platform Energietransitie West-Overijssel zal ik de oproep doen om hierop aan te haken
en dit via het RES-proces te initiëren. Waarbij u in elk geval blijk heeft gegeven van uw
interesse om in een dergelijke werkgroep zitting te nemen.
Ad 3.
Zwolle onderhoudt goede contacten met netbeheerder Enexis, onder andere in NEO
verband, waar zij net als Zwolle in de Bestuurlijke Kerngroep zitting hebben. Als Zwolle
zitten we daarmee aan de voorkant waar het gaat om ontwikkelingen die er zijn op dit
punt. Zodra er nieuws is te melden hierover, wordt u geïnformeerd.
Ad 4.
De wethouder neemt de opgehaalde input uit het raadsdebat mee naar het
eerstvolgende Bestuurlijk Platform Energietransitie West-Overijssel.
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Ad 5.
Onderliggende memo dient hier toe. Samen met de collega bestuurders van het
Bestuurlijk Platform West-Overijssel wordt de input van de 11 gemeenteraden bij elkaar
gebracht en wordt onderzocht op welke wijze deze input kan worden meegenomen in
de definitieve startnotitie. Na de zomer kristalliseert het proces zich verder en houd ik u
hiervan op de hoogte. In alle zorgvuldigheid zal voordat de startnotitie definitief aan de
raad wordt aangeboden, een informerende debatronde plaatsvinden.
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