
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

6 oktober 2022, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt  
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
27 oktober 2022 
 

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

 
Aanwezige leden van de raad: 
K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens (SGP), K. Kolk (SGP),  
N. Veerman (SGP), T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), J. de Velde (CU), C.J.M. Ooms (CU), 
A. Kijk in de Vegte – Floor (CU), D.J. Hoekman (PvdA, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, 
fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), L.M. van Veen (BGZ), S. Hartman (BGZ), R.D. van 
Zandwijk (CDA, fractievoorzitter), T.K. Kerssies (CDA) en J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: B. van Marle (SGP) en K.J. Eenkhoorn (PvdA) 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders M. Slingerland, J.A.F. van der Poel 
en H. Rietman alsmede gemeentesecretaris D.S. Ruddijs 

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

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
Agendapunt 11 en 12 worden gecombineerd behandeld. De agenda wordt verder 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Afscheid raadslid de heer C.J.M. Ooms 
 
Burgemeester Bilder spreekt de heer C.J.M. Ooms toe en bedankt hem voor zijn (jarenlange) 
inzet.  
 

4. Onderzoek geloofsbrieven de heer B.K. Aalbers 
 
Voor de commissie geloofsbrieven worden benoemd: mevrouw Van Veen, de heer Veerman 
en de heer Smits (voorzitter). 
 

5. Benoeming raadslid de heer B.K. Aalbers 
 
De heer Smits deelt mede dat de commissie uit de raad van de gemeente Zwartewaterland, 
in wier handen werd gesteld de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, 
ingezonden door: 



 
Aalbers, B.K. (Bernhard) (m) Hasselt 
 
dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat 
de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert 
tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Zwartewaterland.  
 
De heer B.K. Aalbers legt de eed af.  
 

6. Spreekrecht burgers 
 
De heer Herrmann spreekt namens Windmatch in over zienswijze 7 van de Reactienota 
Wind + Zon. 
De heer T. van de Berg spreekt in namens de gezamenlijke grondeigenaren zoekgebied 
Zwartsluis.  
Mevrouw E. Bongers spreekt in ten aanzien van het voornemen om Genne/Holten aan te 
wijzen als zoekgebied voor de opwekking van energie door wind.  

 
7. Besluitenlijst raadsvergadering 22 september 2022 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
8. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
9. Vragenhalfuur raadsleden 

 
De heer D.J. Hoekman heeft namens de fractie van de PvdA vragen gesteld over het tijdelijk 
verlagen van huren door Wetland Wonen bij slecht geïsoleerde woningen. 
De heer T.K. Kerssies heeft namens de fractie van het CDA vragen gesteld over een 
tijdelijke spitssluiting van de bruggen in Zwartsluis en Hasselt. 
Mevrouw H. Fijn - Bulten heeft namens de fractie van BGZ vragen gesteld over de nog niet 
gerealiseerde ouderenhangplek in Hasselt.  
 

10. Raadsvoorstel strategische aankoop gronden  
 
De heer D.J. Hoekman verlaat tijdens de behandeling van het raadsvoorstel de raadszaal en 
neemt niet deel aan de beraadslaging. 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
11. Raadsvoorstel Hoe en waar in het buitengebied van Zwartewaterland zouden grote 

zonneparken en windmolens kunnen worden toegelaten 
 
en 

 
12. Raadsvoorstel Vaststellen zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines 

 



De fracties van CDA, SGP, CU, PvdA, BGZ en VVD dienen een Amendement in over 
het schrappen van het onderzoek in de Mastenbroekerpolder 
 
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 6 oktober 
2022, 

 
Gelezen het raadsvoorstel ‘Vaststellen zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines’, 
 
Constaterende dat: 

- In het raadsvoorstel beslispunt 4 - Te onderzoeken of de Mastenbroekerpolder 

aangewezen kan worden als potentieel zoekgebied voor wind - is opgenomen. 

- De Provinciale Staten van Overijssel tot op heden geen definitieve 

omgevingsverordening heeft vastgesteld waarbij de beschermde status van het 

Nationaal Landschap IJsseldelta is geschrapt. 

Overwegende dat: 
- Nut, noodzaak en wenselijkheid van het initiatief van OK Genemuiden tot op heden niet 

in de gemeenteraad besproken is. 
- Er nog geen principeverzoek door de raad is goedgekeurd en/of geen positieve 

grondhouding door de raad is ingenomen. 
- Integrale afweging gewenst is rondom het initiatief van OK Genemuiden. 

 
Voorts van mening dat; 
- Er voor het initiatief van OK Genemuiden een apart traject doorlopen dient te worden en 

daarom dit besluit niet thuishoort in dit raadsvoorstel. 

Besluit: 
Het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 
- Punt 4 - Te onderzoeken of de Mastenbroekerpolder aangewezen kan worden als 

potentieel zoekgebied voor wind – te schrappen. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van gemeente Zwartewaterland 
van 6 oktober 2022. 

 
Namens de fracties van: 
CDA, R.D. van Zandwijk 
SGP, K. Huisbrink 
CU, T. Spoelstra 
PvdA, D.J. Hoekman 
BGZ, L.K. Felix 
VVD, J.M.B.P. Smits 

 
De fracties van BGZ, CDA en VVD dienen een motie in over Parallelbesluitvorming in 
gemeentegrensoverschrijdende grootschalige energieprojecten. 
 
Motie Parallelbesluitvorming en borging algemeen belang in 
gemeentegrensoverschrijdende grootschalige energieprojecten 
 
De gemeenteraad van Zwartewaterland in vergadering bijeen op 6 oktober 2022 
 
Toelichting: 



Afgelopen zomer hebben we, tot onze verbazing en die van de inwoners vernomen dat er 
plannen liggen voor mogelijkerwijs mega windturbines op en nabij de gemeentegrenzen van 
Zwartewaterland met Zwolle en Kampen. We maken ons grote zorgen over de impact die 
dergelijke projecten kunnen hebben op onze inwoners en die in de aangrenzende 
gemeenten. 
 
Daarnaast zien we dat de besluitvorming en communicatie rondom de grootschalige 
energieprojecten zich tot de grenzen van één gemeente beperken, terwijl de effecten van 
deze projecten voelbaar en zichtbaar zijn in alle aangrenzende buurten en gemeenten. De 
inwoners aan beide kanten van de gemeentegrens worden verschillend benaderd qua 
informatie, maar ook qua financiële en economische kansen. Terwijl ze feitelijk naast elkaar 
wonen. 
 
Er binnen de RES ook grote aandacht moet zijn voor intergemeentelijke samenwerking en 
realisatie wanneer het gaat om grootschalige energieprojecten in Zwartewaterland en nabij 
onze gemeentegrens. Er tevens de verwachting is dat er meer grootschalige 
energieprojecten in Zwartewaterland en nabij onze gemeentegrenzen komen. 
Daarom dienen we de volgende motie in. 
 
Overwegende dat:  

• Grootschalige energieprojecten grote maatschappelijke en ruimtelijke impact hebben die 

de gemeentegrenzen overstijgt; 

• De besluitvorming en communicatie bij de betrokken gemeenten niet parallel verloopt 

waardoor er informatie- en kansenongelijkheid ontstaat tussen de inwoners aan beide 

gemeentegrenzen; 

Van mening dat: 

• in de grootschalige energieprojecten nabij de gemeentegrenzen ook het algemeen 

belang van de  inwoners van alle aangrenzende gemeenten geborgd moet worden; 

• alle inwoners van de betrokken gemeenten bij een grootschalig energieproject recht 

hebben op gelijke informatie en gelijke kansen; 

• het algemeen belang het beste geborgd wordt via het democratische 

besluitvormingsproces van de gemeenteraad; 

Verzoekt het College: 

• in samenwerking met de aangrenzende gemeenten (waaronder Staphorst, Nieuwleusen, 

Zwolle en Kampen) een voorstel uit te werken voor de parallelbesluitvorming in de 

planning en ontwikkeling van de grootschalige energievoorzieningen 

gemeentegrensoverstijgend  dan wel grenzend aan/in de nabijheid van aangrenzende 

gemeenten; zodat er gelijke informatie en kansen worden geboden aan alle inwoners 

van de betrokken gemeenten; 

• een voorstel uit te werken voor de betrokkenheid van de gemeenteraad in de planning, 

proces en ontwikkeling van de grootschalige energievoorzieningen zodat in de toekomst 

ook het algemeen belang van alle inwoners, ook net buiten onze gemeentegrenzen 

geborgd kan worden. 

• dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

Namens de fracties van  



 BGZ, H. Fijn-Bulten 
 VVD, J.M.B.P. Smits 
 CDA, R.D. van Zandwijk 
 
De fractie van BGZ dient een amendement in over de grens van het zoekgebied 
Holten-Genne terugbrengen naar de oorspronkelijke lijn  
 
Constaterende dat: 

 
- In de voorbereidende procedure de Raad van Zwartewaterland potentiële zoekgebieden 

met betrekking tot zon – en windenergie heeft vastgesteld, waaronder het gebied Wind 
Genne-Holten, 

- In de ter besluitvorming voorliggende stukken (Definitieve zoekgebieden voor zonne-en 
windenergie in de gemeente Zwartewaterland) dit specifieke gebied met de daarbij 
behorende grens zeer afwijk ten opzichte van het gebied zoals de Raad is voorgesteld in 
de voorbereidende procedure. 

 
Overwegende dat: 

 
- Het aanpassen van grenzen op een dergelijke wijze, in dit specifieke geval met 1,3km,  

niet in lijn is met de inwonersparticipatie en beleidsregels zoals de Raad voor ogen 
heeft. 

- De grens niet is verschoven naar aanleiding van welk participatietraject dan ook. 
 

Besluit: 
 

Het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 
- De grens, zichtbaar op de bijbehorende kaarten, in zoekgebied Wind Genne-Holten, 

terug te brengen naar de oorspronkelijke lijn zoals eerder door de Raad vastgesteld in 
de voorbereidende procedure d.d.4 februari 2021; 

 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van gemeente Zwartewaterland van 
6 oktober 2022. 

 
De fractie van BGZ, mevrouw H. Fijn - Bulten 
 
Het amendement over het schrappen van het onderzoek in de Mastenbroekerpolder 
wordt met algemene stemmen aangenomen.  
 
Het amendement over de grens van het zoekgebied Holten-Genne terugbrengen naar de 
oorspronkelijke lijn wordt met algemene stemmen aangenomen.  
 
Alle fracties leggen een stemverklaring af. 
 
Besluit: het geamendeerde voorstel (agendapunt 11 en 12) wordt unaniem aangenomen met 
de toezegging van wethouder Rietman dat er geen vergunningen worden verleend in het 
kader van windturbines zolang er geen (afstands)regels zijn vastgesteld. 
 
Besluit: conform besluit. 
 
De motie ‘Parallelbesluitvorming en borging algemeen belang in 



gemeentegrensoverschrijdende grootschalige energieprojecten’ wordt met 7 stemmen voor 
van de leden: L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ),  
L.M. van Veen (BGZ), S. Hartman (BGZ), R.D. van Zandwijk (CDA, fractievoorzitter),  
T.K. Kerssies (CDA) en J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter) en 10 stemmen tegen van de 
leden: K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens (SGP), K. Kolk 
(SGP), N. Veerman (SGP), T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), J. de Velde (CU), 
C.J.M. Ooms (CU), A. Kijk in de Vegte – Floor (CU) en D.J. Hoekman (PvdA, 
fractievoorzitter) verworpen.  

 
13. Brief college van 29 juni 2022 over Circulatie centrum Hasselt 

 
Besluit: de brief wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 
oktober 2022. 

 
14. Art. 40 vragen CU over Start voorbereidingen bouw fabriek Solprovit te Hasselt 

 
Besluit: de art. 40 vragen worden voor behandeling doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 27 oktober 2022.  

 
15. Lijst ingekomen stukken 

 
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 22:45 uur met het ambtsgebed. 

 
 


