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Beste inwoner(s),  
 

 

Eind 2017 begonnen we met het proces om te komen tot een Energievisie, of zoals deze nu heet, de 
Ruimtelijke Visie duurzame Energie. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de visie. Het 
college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om pas na de vaststelling van de 
Regionale EnergieStrategie (RES) in 2021 de afweging te maken of initiatieven voor windenergie in één of 
meerdere onderzoeksgebieden in overweging kunnen worden genomen. Daarbij blijven alle vijf de 
onderzoeksgebieden in stand. Vooralsnog is het dus niet aan de orde, maar dit betekent dat alle 
onderzoeksgebieden onder de voorwaarden uit de visie geschikt zijn voor de ontwikkeling van 
windmolens. Het college vraagt de raad de visie wel vast te stellen, zodat kan worden gestart met de 
realisatie van zonnevelden. Voor zonnevelden is regionale afstemming over het algemeen niet van belang, 
voor de realisatie van windmolens wel.   
 
Achtergrond 
Nederland staat voor een grote energieopgave. Ons klimaat verandert en de fossiele brandstoffen raken 
op. Daarom gaan we naar een volledig duurzame energievoorziening; onze energie wordt straks volledig 
opgewekt in het landschap. Dit heet de energietransitie. Deze transitie zorgt ervoor dat ons landschap de 
komende 30 jaar gaat veranderen. In 2019 werd het Klimaatakkoord ondertekend. Hierin staat de opgave 
voor Nederland. Ook Olst-Wijhe heeft hierin een taak. Het Klimaatakkoord wordt in 30 regio’s uitgewerkt in 
een Regionale EnergieStrategie (RES). Dat maakt dat we wat het college betreft de RES afwachten waar 
het gaat om initiatieven voor wind. 
 
Proces tot nu toe 
Er is samen met inwoners gewerkt aan de visie. Er is veel te doen geweest over het proces dat we hebben 
doorlopen; we kregen veel verschillende reacties. We hebben veel geleerd in dit proces. Daar houden we 
bij toekomstige processen met inwoners rekening mee. Wij bedanken alle inwoners die betrokken zijn of 
zijn geweest voor hun inzet. 
 
In juni legden wij de ontwerpvisie ter inzage. Tot de zomervakantie konden inwoners en andere 
belanghebbenden een zienswijze indienen. 90 inwoners en andere partijen maakten gebruik van deze 
mogelijkheid. De afgelopen periode benutten we om de visie en het bijbehorende participatieverslag aan te 
passen. We hebben onder andere voorbeeldsituaties toegevoegd voor zonnevelden en de cijfers in de 
visie zijn geactualiseerd. Ook is het planMER op onderdelen aangepast en aangevuld.  
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Op basis van de zienswijzen voegden we ook voorwaarden toe aan de visie voor het realiseren van een 
windpark of zonneveld, zoals de mogelijkheid voor financiële participatie, de inpassing in het landschap en 
de wijze waarop inwoners moeten worden betrokken bij een initiatief. 
 
Planning Regionale Energiestrategie 
Het komende halfjaar wordt duidelijk welke keuzes er in de RES worden gemaakt. Er moeten onder 
andere keuzes gemaakt worden over welke landschappen het meest geschikt zijn voor windmolens en 
bijvoorbeeld of het wenselijk is dat er een paar grote windparken komen in de regio of juist meer kleinere. 
Elke gemeente in de regio bepaalt in eerste instantie zelf hoeveel duurzame energie zij op haar 
grondgebied gaat opwekken tot 2030. Het Rijk kijkt of het totaal van de regio’s voldoende is, of niet. Met de 
vaststelling van de RES in 2021 wordt dit duidelijk. Daarom wachten we dit proces en het vaststellen van 
de definitieve RES af. Als de gemeenteraad in 2021 op basis van de  RES wind wil toestaan, is dit in alle 
vijf de onderzoeksgebieden onder voorwaarden mogelijk. Wilt u meer weten over de RES? Kijk dan op 
www.olst-wijhe.nl/res. 
 
Beeldvormende raadsbijeenkomst 
Naar verwachting beslist de gemeenteraad voor de zomer over de visie. Op 24 en 25 februari vanaf 
20.00 uur behandelt de gemeenteraad de visie beeldvormend. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw mening 
met de gemeenteraad delen. Elke inspreker krijgt vijf minuten spreektijd. Aansluitend kunnen de 
raadsleden verduidelijkende vragen stellen. Later op de avond kunnen de raadsleden vragen stellen aan 
de wethouder. Aan het eind van de beeldvormende raadsbijeenkomst besluiten de raadsleden of de 
beeldvorming compleet is en een oordeelsvormende bijeenkomst kan worden gepland. Wilt u zich 
aanmelden om in te spreken? Dit kan tot 17 februari 12.00 uur via griffie@olst-wijhe.nl. Wilt u in de e-mail 
uw naam, telefoonnummer, woonplaats en voorkeursdatum vermelden? De griffier laat u weten op welke 
dag en welk tijdstip u bent ingedeeld.  
 
Informatie over de energietransitie 
Omdat de ontwikkelingen rondom de Energievisie en de RES ons allemaal raken, informeren wij u ditmaal 
graag via een brief. Wij houden u op de hoogte via de IJsselberichten in de Huis aan huis Reklamix, onze 
website en Facebookpagina. Krijgt u de Huis aan huis Reklamix niet of ontvangt u het nieuws liever via  
e-mail? U kunt zich ook aanmelden (en weer afmelden) voor onze digitale nieuwsbrief via  
www.olst-wijhe.nl/aanmelden. 
 
Heeft u nog vragen? 
Heeft u op dit moment nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Barbara Luijters via telefoonnummer 
14 0570. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe 

 

 
de secretaris/algemeen directeur 
drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis 

de burgemeester 
A.G.J. (Ton) Strien 
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