


Het vertrekpunt
2010: Programma Duurzaamheid 2010-2020  
 Met als doelstelling 20% duurzaam opgewekte energie 
 en 30% CO2-besparing in 2020*  
 Doelstelling afkomstig van het Klimaatakkoord. 
2015.: Tussentijdse balans van dit beleid 
 Slechts 4% duurzaam opgewekte energie en 8% CO2-besparing. 
 Vraag aan raad voorgelegd: ‘hoe nu verder?’  
 Keuze door raad gemaakt om ambitie van 2010 vast te houden en vaart te maken. 
2016: Kennisontwikkeling college en raad. Twee themasessies. 
 Voorbereiding Koersdocument.  

2017: Koersdocument vastgesteld. Om de ambities van 2020 te halen, moeten we aan de slag  
met grootschalige duurzame energie met wind en zon. 
 ! Maar ook daarna zullen we door moeten ! 
 2020 is een tussendoel 



Wat is de opdracht?
Opdracht De raad wil in een uitgebreid proces met inwoners   
 onderzoeken waar en hoe grootschalige wind- en zonne-   
energie (zonnevelden) mogelijk zijn.  

Opdracht  Bouwen aan kennis over duurzame energie en samen met  
 inwoners een Energievisie opstellen. 

Hoe we dat samen gaan doen ligt niet vast. Ook op dit vlak nemen we input 
vanuit omwonenden mee, vandaar dat het proces en de planning regelmatig 
wijzigen. De komende maanden blijven we met inwoners in gesprek over de 
invulling van de Energievisie. 
Ook een deel van de samenleving vraagt om een Energievisie. Bijvoorbeeld 
Stichting Duurzaam Olst-Wijhe, Olst in Transitie en heel concreet, de 
Energiecoöperatie Goed Veur Mekare. In sommige kernen zijn ook ideeën 
voor duurzame energie.



1. De Energievisie geeft duidelijkheid voor de komende jaren. 
2. De Energievisie geeft duidelijkheid over het aandeel wind- en zonne-

energie in de energiemix. 

3. De Energievisie geeft duidelijkheid over het financieel rendement van 
grootschalige energieprojecten voor de lokale samenleving. 

Waarom een Energievisie?



Hoe vullen we de opdracht in?
1. Anders dan gebruikelijk. We zijn namelijk met onze inwoners in 

gesprek, niet met een projectontwikkelaar of met grondeigenaren die 
windmolenplannen hebben. Er zijn dus nog geen concrete plannen.  

2. De tijd nemen om inwoners zo ver te krijgen dat ze inhoudelijk mee 
kunnen praten over de Energievisie. 

3. Samen bepalen we welke gebieden meer of minder geschikt zijn voor 
opwekking van duurzame energie met zon en wind en waarom. Én 
onder welke voorwaarden. 

4. We doen onderzoek (milieueffectrapportage): 
• Windparken: 5 onderzoeksgebieden  
• Zonnevelden: 5 landschapstypen 
• Onder andere natuur, geluid, opbrengst, slagschaduw en 

landschap 



Afstrepen waar het sowieso niet kan: 
• Aaneengesloten woonbebouwing 
• Verspreide woonbebouwing 
• Bebouwing 

– Kwetsbare objecten 
– Overige objecten 

• Ecologie 
• Luchtvaart (laagvliegroute) 
• Gas- en hoogspanningsleidingen 
• Spoorwegen 
• Vaarwegen 
• Wegen: 

– Rijkswegen 
– Overige wegen

Vijf onderzoeksgebieden wind



Onderzoek landschapstypen zon
Onderzoeken aan de hand van de 
landschapstypen uit de Structuurvisie 
• Ruimtelijke impact 
• Groot (vanaf 10 ha) 
• Klein (tot 10 ha)



Planning
1. NRD op 20 maart vastgesteld. Onderzoeken MER nu in volle gang. 
2. Na avonden in Marle en Welsum begin dit jaar volgen deze maand Herxen 

(11-4), Den Nul (16-4) en Boskamp (18-4).  
3. 21 april: excursie zonneveld Heeten en windpark Nieuwleusen  

4. Medio mei: informatieavond over MER. Alle informatie over de milieu-
onderzoeken. Experts aanwezig om vragen te beantwoorden. 

5. Eind mei: gebiedsateliers. Inhoudelijk in gesprek over waar, op welke manier 
en onder welke voorwaarden windmolens en zonnevelden mogelijk zijn.  

6. Juni: opstellen Energievisie en concept MER afronden. Interne afstemming 
Energievisie en openbare raadsinformatieavond. 

7. Voor de zomer: bijeenkomst over ontwerp Energievisie. Daarna ontwerpvisie 
en concept MER ter inzage. 

8. Na de zomer: Energievisie en MER vaststellen door raad.


