
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

11 juni 2020, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
18 juni 2020. 
 

De griffier, de voorzitter, 
 
 
H.W. Schotanus-Schutte E.J. Bilder 
 

 
Aanwezige leden van de raad: 
T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van 
Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. 
Beens (SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van 
Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn 
(PvdA), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ) en R. Withaar (GB, 
fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter) en B. Tamminga (BGZ) 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en  
H. Rietman alsmede gemeentesecretaris S.D. Ruddijs 

 
Afwezige(n) namens het college van B&W:  

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Er zijn geen insprekers. 

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 28 mei 2020 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Wethouder Slingerland doet een mededeling over de Zomernota.   

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 
Er zijn geen vragen ingediend.  

 



7. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (Financiële actualisatie ruimtelijke 
projecten) 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
8. Brief college van 29 januari 2020 over Tussentijdse evaluatie pilotproces zon en  

voorstel pilotprojecten 
 
Besluit: de brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Brief college van 16 april 2020 Concept-bod Regionale Energie Strategie West-
Overijssel  
 
De fracties CU, SGP en BGZ dienen een motie in over gezamenlijke aanpak 
Energiebesparing en Zon op dak in de regio 
  
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 11 juni 
2020, 

 
Gelezen de collegebrief over het ‘conceptbod Regionale Energiestrategie West Overijssel’ 

 
Constaterende dat: 

- De ambities in de concept-RES West Overijssel voor een aanzienlijk deel gekoppeld 
zijn aan de realisatie van zonnepanelen op daken; 

- Eigenaren van daken in de praktijk allerlei praktische hindernissen ervaren om 
zonnepanelen op hun dak te leggen;  

- In de concept-RES de verwachting wordt uitgesproken dat het energieverbruik in de 
regio niet substantieel stijgt; 

- De inspanningen op het gebied van energiebesparing bij bedrijven niet altijd 
concreet zijn en per gemeente verschillen; 

- Een gecoördineerde aanpak over gemeentegrenzen heen nog ontbreekt. 
 
Overwegende dat: 

- De regionale samenwerking in West-Overijssel om tot de concept-RES te komen, 
een kans is om te komen tot een regionale aanpak gericht op het verduurzamen van 
bedrijven. Dit kan in termen van energiebesparing alsook in de realisatie van ‘zon op 
dak’; 

- Een regionale aanpak de voorkeur verdient zodat er voor ondernemers een gelijk 
speelveld is; 

- Knelpunten, zoals het verzekeren van zonnepanelen, het aanvragen van 
netaansluitingen en het ontzorgen van ondernemers, het meest effectief aangepakt 
kan worden door regionale samenwerking. Hierbij zijn organisaties als 
netbeheerders, brancheorganisaties, parkmanagement en omgevingsdienst 
betrokken; 

 
Roept op: 
- Om met de samenwerkende overheden en bovengenoemde partijen een regionale 

verduurzamingsaanpak voor bedrijven met oog op zowel ‘zon op dak’ als gelijktijdige 
energiebesparing op te stellen.   



 
CU, C.J.M. Ooms 
SGP, A. Beens 
BGZ, H. Fijn-Bulten 

   
Besluit: De motie wordt met 16 stemmen vóór van de leden: T.  Spoelstra (CU, 
fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), 
C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens 
(SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk 
(CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA), 
J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter) en H. Fijn – Bulten (BGZ) en 1 stem tegen van het lid: 
R. Withaar (GB, fractievoorzitter) aangenomen.  

 
    Besluit: de motie wordt aangenomen.  

 
De fracties ChristenUnie, SGP en PvdA dienen een motie in over Onderzoek Regionaal 
Energiebedrijf 
 
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 11 juni 
2020, 
 
Gelezen de collegebrief over het ‘conceptbod Regionale Energiestrategie West Overijssel’. 

 
Constaterende dat: 

- In de concept-RES West Overijssel een onderzoek naar een regionaal energiebedrijf 
wordt aangekondigd; 

- Energiecoöperaties genoemd worden als belangrijke partners om 50% lokaal 
eigendom van duurzame energieprojecten te realiseren;  

- Lokaal eigendom een belangrijke randvoorwaarde is om de gestelde ambities te 
realiseren. 

 
Overwegende dat: 
- Een dergelijk regionaal energiebedrijf geen concurrent mag worden van een lokale 

energie coöperatie maar de energiecoöperaties juist versterkt; 
- Energiecoöperaties in Overijssel wel geholpen kunnen zijn met een regionaal 

energiebedrijf waar zijzelf zeggenschap over hebben en die hen ondersteunt in 
projectontwikkeling; 

- (Lokale) overheden, mogelijk in samenwerking met netbeheerders of het 
waterbedrijf, wél het publiek belang in de warmtevoorziening hebben om afnemers 
(inwoners en bedrijven) te beschermen tegen de nadelen van een monopolie, 
bijvoorbeeld door een regionaal warmtebedrijf; 
 

  Roept op: 
- Bij het opzetten en uitvoeren  van een onderzoek  naar een regionaal energiebedrijf 

de bestaande Overijsselse energiecoöporaties te betrekken; 
- In het in de concept-RES aangekondigde onderzoek naar een regionaal 

energiebedrijf een optie te verkennen van een regionaal warmtebedrijf én een optie 
van een regionale organisatie die energiecoöperaties versterkt in hun 
realisatiekracht; 

- Bij de resultaten  van het onderzoek een aanbeveling van (een vertegenwoordiging 
van) Overijsselse energiecoöperaties te voegen dan wel van Energie Samen.   



 
CU, C.J.M. Ooms   
SGP, A. Beens   
PvdA, A.I. Dijkstra 
 
Besluit: De motie wordt met 15 stemmen vóór van de leden: T.  Spoelstra (CU, 
fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), 
C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens 
(SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk 
(CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA), H. 
Fijn – Bulten (BGZ) en 2 stemmen tegen van de leden: R. Withaar (GB, fractievoorzitter) en 
J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter) aangenomen.  
 
Besluit: de motie wordt aangenomen.  

 
De fracties SGP, ChristenUnie en PvdA dienen een motie in over Vraag en aanbod Zon en 
Wind. 
 
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 11 juni 
2020, 
 
Gelezen het raadsvoorstel Concept-bod Regionale Energie Strategie West-Overijssel 

 
Constaterende dat: 

- Het bod dat de regio West Overijssel uitbrengt voor de RES alleen gebaseerd mag 
zijn op bewezen technieken; 

- Van deze bewezen technieken alleen zon en wind grootschalig toepasbaar zijn; 
- Het aanbod van wind- en zonne-energie niet te sturen is en daarom kan leiden tot 

het uiteenlopen van vraag en aanbod; 
- Bladzijde 13 van de RES al aandacht vraagt voor “Het ruimtelijk combineren van 

opwek, opslag en afzet” zodat een efficiënt en compact distributie- en infra-
structuurnetwerk mogelijk is;  

 
Overwegende dat: 
- De verduurzaming van de elektriciteit opwekking alleen succesvol kan zijn als 

gelijktijdig gezorgd wordt voor:  
1. Het reguleren van de vraag en het aanbod zodat deze gelijk oplopen; of 
2. Het zoeken naar andere vormen van energie opwekking die pieken en dalen in 

het aanbod kunnen opvangen; of 
3. Opslag van energie; 

- Deze aanpassingen in techniek en netwerk ook ruimtelijke gevolgen kunnen hebben 
die betrokken moeten worden in onze afweging; 

 
Roept op: 

- Gelijktijdig met de realisatie van wind en zon een oplossing te zoeken voor het 
probleem van vraag en aanbod en te starten met het zoeken naar geschikte 
ruimtelijke locaties voor opslag van energie.  

 
SGP, A. Beens     
ChristenUnie, T. Spoelstra 
PvdA, A. Dijkstra 



 
Mevrouw H. Fijn – Bulten (BGZ) legt een stemverklaring af.  
 
Besluit: De motie wordt met 15 stemmen vóór van de leden: T.  Spoelstra (CU, 
fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), 
C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens 
(SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van 
Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn 
(PvdA), H. Fijn – Bulten (BGZ) en 2 stemmen tegen van de leden: J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter en R. Withaar (GB, fractievoorzitter) aangenomen.  

 
Besluit: de motie wordt aangenomen.  

 
De fractie van het CDA dient een motie in over Regionale Energiestrategie, samen met onze 
inwoners 
 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 11 juni 2020 

 
Constaterende dat: 

- Op 23 april 2020 het concept bod voor de regionale energiestrategie (RES) in West 
Overijssel is uitgekomen, dit als onderdeel van de totstandkoming van de RES 1.0. 

- In de startnotitie van de RES (april 2019) duidelijk is aangegeven dat inwoners goed 
meegenomen moeten worden, referte: ‘De nadruk ligt daarbij op bewustwording en 
informatie over het proces, zodat inwoners niet verrast worden door besluitvorming 
over de RES. We spreken dan ook niet zozeer over het creëren van draagvlak; de 
nadruk ligt op acceptatie van deze stap in de energietransitie.’ 

- De inwoners de afgelopen periode onvoldoende zijn geïnformeerd over het proces 
en ook nihil in de gelegenheid zijn gesteld om te participeren waarbij voorstaande 
wordt bevestigd in het concept bod door de zin: “gewerkt onder hoge druk…dat 
hierdoor vooraf geen regionaal participatieproces met inwoners kon plaatsvinden”. 

- Volgens de startnotitie het primaat voor participatie met inwoners bij de gemeenten 
ligt en dat zij het participatieproces dienen te organiseren op een manier die past bij 
haar inwoners. 

 
Overwegende dat: 
- De RES nieuwe uitgangspunten en doelen met zich meebrengt. 
- Er in de fase van concept bod tot aan de definitieve versie (1.0) meer concrete 

plannen zullen worden uitgewerkt. 
- Inwoners onvoldoende weten wat er speelt en wat hun rol is. 
- Er meer (en opnieuw) moet worden geïnvesteerd in goede participatie. 
 
Roept op: 

- Om in Zwartewaterland voor uiterlijk 1 oktober 2020 een RES communicatie- en 
participatieplan te maken die beschrijft wanneer en hoe onze inwoners en hun 
volksvertegenwoordigers ruimschoots en divers betrokken zullen worden bij de 
totstandkoming van de RES 1.0. 

- Het RES communicatie- en participatieplan te delen met de gemeenteraad. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 



Namens de fractie van het CDA, M. Riezebosch 
 
Besluit: De motie wordt met 16 stemmen vóór van de leden: T.  Spoelstra (CU, 
fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), 
C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens 
(SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van 
Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn 
(PvdA), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ) en 1 stem tegen van 
het lid: R. Withaar (GB, fractievoorzitter) aangenomen.  

 
Besluit: de motie wordt aangenomen.  
 
Besluit: de brief van het college over het concept bod RES wordt voor kennisgeving 
aangenomen met in acht name van de vastgestelde moties. 

 
10a. Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake Jaarverantwoording 2019 
 

Besluit: het voorstel wordt voor besluitvorming doorgeschoven naar de raadsvergadering 
van 25 juni 2020.  
 

10b. Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2019 
 

Besluit: het voorstel wordt voor besluitvorming doorgeschoven naar de raadsvergadering 
van 25 juni 2020. 
 

11. Raadsvoorstel Dashboard 1e kwartaal 2020 Sociaal Domein 
 
Besluit: het raadsvoorstel wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering 
van 18 juni 2020.   

 
12. Raadsvoorstel Oeverconstructies 

 
Besluit: het raadsvoorstel wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering 
van 18 juni 2020.   
 

13. Lijst ingekomen stukken raad 14 mei 2020 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen. 
 

14. Lijst ingekomen stukken raad 28 mei 2020 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen. 
 

15. Lijst ingekomen stukken raad 11 juni 2020 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen.  
 

16. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt geactualiseerd. 

 



17. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur met het ambtsgebed. 

 
 
 


