Gebiedsatelier Wijhe 11 juni 2018
In juni hebben we drie gebiedsateliers georganiseerd voor de Energievisie. Deze avonden zijn
afgesloten met een gezamenlijke terugkoppeling van de groepen. De verslagen zijn in het
participatieverslag geplaatst dat behoort bij de Energievisie. Het participatieverslag geeft een
totaalbeeld van alle inbreng. Hieronder leest u puntsgewijs die inbreng die is gegeven tijdens het
atelier in Wijhe.
1. De gemeente moet meer aandacht besteden aan actieve communicatie, zowel naar de
burgers binnen de gemeenten als naar betrokkenen van omliggende gemeenten.
2. Enkele deelnemers pleiten ervoor meer regionaal en niet per gemeente naar oplossingen te
zoeken.
3. De gemeente heeft ook beleid en plannen op allerlei andere terreinen, bijvoorbeeld creëren
van weidevogelbroedgebieden, de IJssel meer aantrekkelijk maken. Er wordt op gewezen dat
grootschalige duurzame energieprojecten kunnen leiden tot frictie met dergelijk beleid.
4. Aandacht wordt gevraagd voor gezondheidsaspecten, waaronder psychische. De onrust van
windturbines kan bij omwonenden tot ziekte leiden.
5. De gemeente wordt gevraagd goed uit te zoeken of criteria voor grootschalige projecten
(zoals participatie) ook juridisch kan worden afgedwongen.
6. Deelnemers houden een pleidooi voor prioriteit voor zonne-energie op daken, waaronder van
bedrijven en industrie.
7. Er lijkt voldoende animo bij grondeigenaren voor het (laten) installeren van grootschalige
zonnevelden. In zijn algemeenheid vinden de deelnemers dat deze projecten minder belasting
geven voor de omgeving en goed inpasbaar (kunnen) zijn. Geef hieraan dus prioriteit boven
windenergie.
8. Let bij er grootschalige zonneprojecten op dat fosfaatrechten worden gereduceerd en niet
worden verkocht naar derden.
9. Geadviseerd wordt met een klein windproject te beginnen, zodat er ervaring en gewenning
ontstaat.
10. Zonne-energie op de grond is wel op een juiste schaal voor Olst-Wijhe te realiseren,
kleinschalig.
11. Kunnen we het besluit voor windenergie uitstellen totdat er goede mogelijkheden zijn voor
opslag?
12. Voor zon, net als bij wind, ook zorgen voor landschapscompensatie in de vorm van
inpassingsranden, maar ook afdracht in een gebiedsfonds, inspraak in besteding van de
gelden in het gebiedsfonds.
13. Kan er bij energieprojecten ook een afdracht/opslag worden gevraagd om de infrastructuur
(veranderingen die nodig zijn voor aansluitingen etc.) te betalen? Dat is toch wel vaker bij
plaatsen van grotere bedrijven dat er meebetaald wordt aan de aanpassing van het netwerk
van Enexis.
14. Schapen onder de panelen laten grazen en kruiden/ biodiversiteit.

15. Kan de gemeente wel anders dan ruimtelijk relevante eisen stellen aan initiatiefnemers? Hoe
ga je de participatie afdwingen of zelfs 100% eigendom realiseren?
16. Alle kernen een eigen zonneparkje, onderhoud door de energiecoöperatie. Passend bij de
kern.
17. Voor windturbines moet een minimumafstand tot woningen van 5 to 10 maal de ashoogte
worden aangehouden.
18. Er is onderzoek nodig naar de gezondheidseffecten van windturbines.
19. Verlichting is zeer hinderlijk, zit dat in het onderzoek?
20. In hoeverre wordt rekening gehouden met overige beleidssporen waaruit tevens
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt? Genoemd wordt ‘groenblauwe diensten’.
21. Benut eerst de daken voor zon voordat je opstellingen op de grond mogelijk maakt.
22. Kijk naar mogelijkheden om zon te combineren met dijken.
23. Plaatselijk belang Windesheim is niet geïnformeerd. Is dat via gemeente Zwolle gelopen?
24. Er is weinig aandacht voor coöperatieve zonprojecten, oproep is om dit te stimuleren.
25. De Energievisie moet heldere randvoorwaarden bevatten.
26. De vraag leeft hoe je participatie juridisch hard afdwingt.
27. De zorg bestaat dat wanneer gebieden worden aangewezen in de Energievisie de gemeente
vervolgens initiatieven niet mag weigeren, ook al zijn deze vanwege het niet voldoen aan
participatievoorwaarden ongewenst. Achterliggende gedachte is dat de gemeente in de
Energievisie alleen ruimtelijk relevante voorwaarden mag stellen.
28. In de Energievisie moet de nut en noodzaak worden aangegeven, daar wordt aan getwijfeld.
29. Er moeten eisen worden gesteld aan de grootverbruikers van energie: de bedrijven.
30. Op de website is wel informatie te vinden over onderzoek naar de effecten van windturbines
maar niet over zonne-energie.
31. Gemeente Olst-Wijhe wil het beste jongetje in de klas zijn terwijl ontwikkelingen in regionaal
verband moeten worden bekeken.

