
Voorzitter,  

Bedankt om wat te vertellen over het kader grootschalige energie-opwek en iets 
persoonlijks over de ambities en uitdagingen als raadslid. 

Afgelopen december is het 30 jaar geleden dat ik 
zelfstandig kippenboer kon worden, dat was een 
droom en het is nog steeds een mooie uitdaging, 
leven en werken tussen de dieren en op het land. De 
keerzijde is dat je niet alles in de hand hebt. het is 
elke keer een verrassing hoe de kippen het doen en 
hoe de gewassen groeien. Ook bij ons gaat niet altijd 
alles vanzelf. Het is dan goed om te weten dat je 
terug kan vallen op Hem die alles gemaakt en 
geschapen heeft. Samen met mijn vrouw en 
kinderen, hopen we nog vele jaren te blijven 
genieten van alles wat er op ons pad komt. 
En dan sta je als raadslid in de raadszaal van de 
gemeente Staphorst. Graag wil ik de dank uitspreken 
aan de mensen die mij deze ruimte hebben gegeven. 
De tegeltjes wijsheid, Dromen, Denken, Durven, 
Doen en Doorzetten zijn voor mij inspireerde 
woorden. Ik vind het mooi om zo nu en dan m’n 
gedachten de vrije loop te laten gaan, te ‘dromen’ 
over kansen en te denken in oplossingen in een 
samenleving waarin je jezelf mag zijn en waar 
respect is voor elkaars meningen. Ik heb er zin in om 
mee te denken en te zoeken naar dat wat goed is 
voor de inwoners van de gemeente Staphorst.  

Besluitvorming fase 1 kader grootschalige opwek. Een stapje in de zoektocht over 
HOEVEEL, het HOE en WAAR. Hoeveel en hoe gaan we energie opwekken en Waar 
gaan we dat doen. 

De term ‘Brood en Spelen’ van Julius Caesar ruim 2000 geleden, wordt nog wel 
eens gebruikt om aan te geven wat het belang van voldoende voedsel en vermaak 
is voor maatschappelijke rust bij de mensen van een land of natie. In algemene zin 
is er voedsel voor iedereen, ook is er ruimte om je te vermaken. In de tijd van 
Julius Caesar werd de energiebehoefte voornamelijk geleverd via spierkracht door 
mens en dier, via vuur voor het bakken van verschillende producten en door 
watermolens en windmolens. De energietransitie die volgde gebeurde doormiddel 
van: turf, hout, steenkool, aardolie en aardgas. 



Het lijkt dat we op een keerpunt komen. De traditionele fossiele brandstoffen 
hebben een negatieve impact op het milieu en klimaat en de voorraad is niet 
onuitputtelijk, anders gezegd: Het is gewoon een keer op. En zekers niet 
onbelangrijk Nederland en dus ook Staphorst zijn niet zelfvoorzienend in het 
gebruik van fossiele brandstoffen. Dit geeft dus aan hoe kwetsbaar en afhankelijk 
we zijn van anderen bij het gebruik en de beschikbaarheid van energie. Wanneer 
Julius Caesar ruim 2000 jaar geleden de kennis had van nu, was de term ‘Brood en 
Spelen’ vast aangevuld met ‘Energie’. 

Dat het thema energie-opwek leeft, is duidelijk te zien aan het aantal zienswijzen. 
 
Om in 2050 het verwachte elektriciteit verbruik van minimaal 200 Gwh uit 
hernieuwbare opwek te realiseren is daar nog ongeveer 80 Gwh voor nodig. Het is 
de bedoeling dat dit verdeeld gaat worden in 2 tijdvakken van 10 jaar, namelijk 
van 2030 tot 2040 en daarna van 2040 tot 2050. Waarbij er dus voldoende tijd is 
om na te denken welke invulling en strategie hierbij de juiste is. Het slim en 
doelmatig omgaan met nieuwe kennis of andere technische oplossingen en het 
streven naar de gewenste verhouding tussen 40% zon en 60% wind, waarbij 
monofunctionele zonnevelden op landbouwgrond worden uitgesloten, zijn 
belangrijke elementen voor de ChristenUnie. 

Ook onderschrijven we het vertrekpunt van alle gemeenten in West Overijssel en 
de sub-regionale samenwerking daarbij, voor een evenredige bijdrage aan de 
energietransitie. 

Als reactie op de zienswijzen zijn de zoekgebieden iets aangepast en is er gekozen 
voor een focus op zoekgebied A, met 2 zoekgebieden, gebied B en C als terugval 
optie. De vragen aan de wethouder is hierbij: -Waarom wordt er nu al expliciet 
gekozen voor gebied A? -Stel het lukt niet in gebied A, wanneer gaan we dan naar 
gebied B of C? -Kunnen we in deze fase niet beter de gebieden gelijkwaardig aan 
elkaar houden? -Hoe vastomlijnd zijn de locaties wanneer we dit vaststellen? -Kan 
er bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen die er komen, nog wijzigingen hierop 
plaatsvinden? 

Op pagina 6 van het raadsvoorstel bij punt 2.d.1 over de afweging van de 3 
gebieden zien we in de tabel bij cable pooling, vraag & aanbod en mee 
koppelkansen, dat er koppelingen mogelijk zijn bij bestaande projecten of 
initiatieven. -Dit klinkt leuk maar kan de wethouder aangeven hoe reëel dit is of is 
dit een aanname? -Als dit klopt, is er dan nu al een mogelijkheid om een koppeling 
te maken met het netwerk in de buurt van de huidige 3 gerealiseerde windmolens 
en de 3 windmolens die in aanbouw zijn? Voor de huidige 2 windprojecten is voor 
elk een aparte kabel gelegd voor het terug-leveren van de energie. -Wie is de 



eigenaar en/of heeft de regie van de kabel en is de kabel nu ook al te gebruiken 
als koppeling voor andere manieren van energieopwekking? 

Door een zienswijze over opslag van energie op piekmomenten wordt dit als 
onderzoeksopdracht gezien. Dit vinden als we als ChristenUnie wel interessant. -
Kan de wethouder aangeven hoe we als raad hierin worden meegenomen? 

Tot zover mijn bijdrage!  

 


