
notulen PB-vergadering 08 februari 2022 

 

 
 
Aanwezig: André, Jos, Inge, Ria, Ronny, Machteld, Henk 
 
 
 
1: Opening vergadering om 19:30 uur ivm een volle agenda. 
 
2: Welkom door André met mededeling tegenstrijdig belang volgens handboek WBTR 
 
3: Ingekomen stukken. 

a. Notulen van de vergadering van de GPBOW van 18 januari (zie bijlage). 
b. Mailtjes over diverse zonneparken; zien punt 6 
c. Mailtje Gemeente (Barbara Luytens) over oud papier (zie punt 8). 
d. Mailtje trekpontje over de wetering. Kracht van Salland (Mireille groot 

Koerkamp). Deze komt er. Wordt door Waterschap aangeschaft. Onderhoud, 
verzekeringen, enz wordt volgende overleg besproken. 

e. Mailtje afscheid Bep Koekoek, (zie punt 5) 
 
4: notulen 220103.  
Deze zijn goed gekeurd met de opmerking dat als aanvulling bij het taalgebruik voor 
stukjes in het Elshof Nieuws het stukje in de directe omgeving kan worden 
gecontroleerd op foutjes en taalgebruik. 
  
5: Mededelingen. 

a. Bep Koekoek neemt bij de gemeente afscheid.  de GPBOW regelt een 
bloemetje en zorgt voor een toespraak omdat zij voor alle PB’s contactpersoon 
bij de gemeente is.  

b. Ronny heeft, mede voor bereikbaarheid oud papier, een mobiel nummer voor 
de pb Elshof. 06-20023921. 

c. Pb aangesproken door Henk Hofmeijer ivm betalen voor grof snoeiafval door 
afschaffen gemeentelijke subsidie. 
Deze maatregel was van te voren door de gemeente, als onderdeel van de 
totale bezuinigingen die de gemeente door moet voeren ivm tekorten op de 
begroting, als bezuiniging aangekondigd. Hierdoor kunnen we zowel wij als de 
rest van de inwoners van de gemeente weinig hiermee doen. Wel gaan we 
een gesprek met Henk Hofmeijer plannen om mee te denken aan oplossingen 
van de knelpunten. 

 
 
6: Zonneparken. 

a. Bij OAR Elshof heeft Ronny, nav diverse gesprekken binnen de PB, een paar 
vragen ingebracht waar volgend overleg op ingegaan wordt. Te weten: 



- Is iedereen tevreden over de werkwijze van de sessies zoals deze nu 
gehanteerd wordt? 

- Wordt iedereen gehoord en gezien, en worden alle (ingebrachte) punten 
goed en volledig opgepakt? 

- Als dit niet gebeurt zijn deze dan bespreekbaar? En zo niet, welke zaken 
betreft dit? 

b. OAR Morgenlanden: 
Bij het gesprek dat Jos, André en Ronny met de afvaardiging van de 
bewonerscommissie Morgenlanden hebben gehad, omdat het beeld geschetst 
is, dat op 1 persoon na, de gehele afvaardiging van de bewonerscommissie uit 
de OAR is gestapt. Dit is niet helemaal juist. Het punt is dat de leden van de 
OAR in een stemming hebben besloten om zonder de 
bewonersvertegenwoordiging door te gaan om de voortgang van het proces 
niet in gevaar te laten komen. Vreemd is, dat er is gestemd is zonder dat de 
bewonersvertegenwoordiging aanwezig was. Hun oplossing was om vragen en 
opmerkingen van omwonenden anoniem naar voren te brengen bij de OAR-
vergaderingen. Dit is volgens ons niet te doen omdat er in z’n kleine 
gemeenschap weinig anoniem is en het raar zou zijn dat er iemand een 
dubbelrol zou bekleden in tijdens de OAR-vergaderingen. Ook vonden ze dat 
er niet volgens het startdocument gehandeld is en vinden ze dat hier opnieuw 
naar gekeken moet worden en dat er vanaf het beging geen goede 
communicatie is geweest vanuit de gemeente. Tijdens het gesprek is door ons 
naar voren gebracht dat de vertragingstechniek die ze toepassen hier niet 
kan. Als je niet met het zonnepark eens bent moet je een actiegroep oprichten 
om dit tegen te houden, maar hier zit je met de intentie om er het beste van 
te maken en er voor de omwonenden een zo goed mogelijk leefklimaat te 
creëren. 2 van de 4 vertegenwoordigers zagen dit ook wel in. Er wordt nu 
geprobeerd weer in gesprek met de voorzitter te komen om weer terug te 
keren in de OAR óf met deze vertegenwoordigers, óf met andere 
vertegenwoordigers van de BP. Jos en André gaan verder overleggen met de 
BP  over hoe en wie. 
 

7: Financiën. 
a. Bijdrage van OBS Elshof € 1177,07 blijft in kas en komt tzt ter beschikking 

voor de jeugd van de Elshof (oa de kinderclub). 
b. Opbrengst van oud papier van december is door de ROVA over gemaakt.  
c. Dhr Pol had een mailtje gestuurd over resterende 10% subsidie uitkering tbv 

de ervenregeling; Deze komt in april ter beschikking. 
d. Groene en blauwe diensten: nu wordt het bedrag dag binnen komt 

overgemaakt naar Gerda. In overleg met Gerda wordt de subsidie nu 
rechtstreeks overgemaakt naar de deelnemers na ontvangst van de 
beheersvergoeding van de provincie zoals bij start van het project in 2015 was 
afgesproken. Hierbij vervalt dan ook de bankpas die de Groene en Blauwe 
diensten van de PB in gebruik heeft omdat deze overbodig wordt. Voor deze 
werkzaamheden krijgt de PB Elshof dan een kleine vergoeding. 
  

8: Communicatie. 



oud papier: Bij het gesprek van Ronny met de GIOW en de gemeente (Barbara 
Luytens) is er wat betreft inzamelen het volgende overeengekomen: 

- Er kan iedere 2 maand een container bij het buurthuis geplaatst worden 
waar iedereen het oud papier in kan leveren. 

- Ook komt er een berichtje om oud papier op te halen op de app; in het 
Elshof Nieuws en weekkrant “Huis aan Huis Reklamix”, waar mensen 
binnen het verspreidingsgebied van het EN én die zelf niet in de 
gelegenheid zijn om het oud papier te brengen op kunnen reageren.  

Er is overigens hierover nog geen contract binnen met de gemeente of Van 
Gelder. Net als de andere ophalers binnen de GIOW proberen ook wij een 
contract tot eind 2023 te krijgen om dezelfde problemen aan het eind van dit 
jaar voor te zijn. 

 
9: Wat verder ter tafel komt.  

- Brief voor nieuwe bewoners wordt komende week opgesteld door Ria en 
André 

- Er zijn nu 13 aanmeldingen voor de bloemzadenactie van bermen en 
akkerranden. Voorstel is om in de komende uitgave van de EN hiervoor nog 
een keer een oproep te doen om dit nog een keer onder de aandacht te 
brengen. 

- Machteld had een idee om de saamhorigheid binnen de gemeenschap nog een 
te bevorderen, omdat deze tijdens de coronatijd een beetje verloren is 
gegaan, met een feestje voor alle inwoners in samenwerking met het 
buurthuis. Het is de bedoeling dat er enkele activiteiten zijn (in ieder geval 
voor de kinderen), maar dat de gezelligheid voorop staat. Machteld benaderd 
het bestuur van het buurthuis of er interesse is. 

- Vorig jaar ivm welkom terug in de kernen een openhuis gehouden bij de 
voormalige OBS school. Hiervoor kan er nog subsidie aangevraagd worden. 
Dit neemt André op zich. 

 
10: André sluit de vergadering om 21:15 uur.  
De volgende vergadering is 8 maart. 
 
 
Aktielijst: 
 

 Overleg trekpontje     > André 
 Overleg groene en blauwe diensten  > Inge 
 Bloemzadenactie     > André 
 Contract gemeente oud papier   > Ronny 
 overleg OAR bewonerscommissie   > Jos/André 

 overleg met buurthuis    > Machteld 
 brief+attentie nieuwe bewoners   > Ria en André 
 subsidieaanvraag     > André 
 afscheid Bep      > André, Inge, Henk 
 Stukje oud papier in huis aan huis bladen > Ronny 

 



Bijlage: 
 
VERSLAG GPBOW overleg met het college d.d. 18 januari 2022 
Het overleg vindt in verband met het coronavirus digitaal plaats via Teams. 
 
 
Aanwezig:  Plaatselijke Belangen: 

 Belangengroep Beter Boskamp: Jan Willem Nienhuis 
PB Den Nul-Fortmond-Duur: Ferry Vogtschmidt, Thea Bouwmeester, Patrick Brinkhof 
 PB Elshof: André Nijboer en Henk Kortekaas  
PB Herxen: Hans van Zwolle, Marijke Klein Douwel 
PB Middel: Alice Eusman, Gerbert van Tilborg, Johanna Teekema 

 PB Marle: Annette Benard   
 PB Olst: Grietje Begeman, Ankie van Bessen 
  PB Wesepe: Anton Grotentraast, Everdien Hartkamp 
 
  Gemeente: 

Burgemeester Ton Strien, wethouders Hans Kamphuis, Marcel Blind, Hans Olthof, 
Gemeentesecretaris Dries Zielhuis, Bep Koekkoek, Anita ten Broeke, Gerardy 
Hulsbergen, Barbara Luijters, Daniëlle Boerhof (verslag) 
 

Afwezig: Plaatselijke Belangen: 
  Plaatselijk Belang Eikelhof 
  Plaatselijk Belang Welsum 
 
   
1. Opening door Gerbert van Tilborg 
De voorzitter van het GPBOW, Gerbert van Tilborg van PB Middel, opent de vergadering en heet 
iedereen welkom. Het is jammer dat dit overleg opnieuw digitaal moet plaatsvinden vanwege de 
coronamaatregelen.  
 

 
 

 
2. Activiteiten in het kader van vrijheid  
Sommige kernen willen nog een activiteit organiseren in het kader van vrijheid. Bep Koekkoek geeft 
een toelichting op de bijdrage die hiervoor nog gereserveerd staat vanuit de oorspronkelijke opzet van 
75 jaar vrijheid. 
 
2020  was het jaar van 75 jaar vrijheid. Het herdenken en vieren van onze vrijheid, 25 jaar na de 
Tweede Wereldoorlog. Landelijk, regionaal en lokaal waren allerlei activiteiten georganiseerd.  
De kernen werden vanuit het Nationaal comité 4 en 5 mei opgeroepen vrijheidsmaaltijden te 
organiseren. Door corona is een streep gezet door al deze plannen. De instanties en fondsen die een 
financiële bijdrage zouden leveren waren in 2021 nog bereid de bijdrage door te schuiven en veel 
organisaties wilden ook wel door.  
  



We leven nu in 2022, weer een jaar verder van het thema 75 jaar vrijheid zoals dat in 2020 bedoeld 
was. Er is afgesproken dat we het herdenken en vieren volgens dat thema los laten en ons vanaf nu 
richten op leven in vrijheid in Nederland in brede zin. Voor PB’s betekent dit dat de fondsen die 
destijds beschikbaar waren nu anders ingevuld worden. Wel kun je nog steeds subsidie aanvragen 
voor diverse activiteiten in de kernen.  
  
Op de website van de gemeente vind je onderstaande linken met de voorwaarden en overige 
informatie.  Alle subsidies kunnen het hele jaar aangevraagd worden. 

 Subsidie Welkom terug in de kernen | Digitaal Loket - Olst-Wijhe  contactpersoon bij de 
gemeente is Marit Maglio 

 Gemeente Olst-Wijhe | Aanjaagsubsidie Recreatie, Toerisme en Cultuur  contactpersoon bij 
de gemeente is Marit Maglio 

 Gemeente Olst-Wijhe | Leefbaarheidsbudget  contactpersoon bij de gemeente is Lianne 
Arling 

3. Energietransitie 
Wethouder Marcel Blind en wethouder Hans Kamphuis geven een toelichting op de stand van zaken 
en de rollen van de Omgeving Advies Raad en het Bewoners Platform. De toelichting is als bijlage bij 
dit verslag gevoegd.  
 
Vragen en opmerkingen die naar voren zijn gekomen: 

 PB Middel: Zonneladder  voor welke activiteiten ziet de gemeente voor zichzelf een rol? 
Marcel Blind geeft aan dat de gemeente zeker een rol heeft om zon op het dak te krijgen. 
Voorbehoud hierin is dat de gemeente hier nu officieel nog niks van mag vinden. Er is 
wetgeving aangaande om dit aan te passen zodat er een mogelijkheid komt om hierover wat 
in een vergunning op te nemen. Vraag die dan naar voren komt: willen wij verplichtingen 
stellen ten aanzien van nieuwe daken? Ook is de verwachting dat er op een gegeven moment 
wat komt voor bestaande daken. In de RES 1,0 is de ambitie opgenomen om de komende 10 
jaar 10 Gigawattuur (GWh) op daken te ontwikkelen, dat is gelijk aan 10 hectare.  

 PB Elshof: hoe gaat het in zijn werk als bewonersgroepen uit de OAR stappen? Marcel Blind 
licht toe dat als bewonersgroepen zich terugtrekken dat in eerste instantie bij de adviesraad 
ligt. Er is een procesbegeleider betrokken die voor de bewoners zorgt voor een andere opzet. 
moet.  

 PB Middel: Elke OAR heeft een eigen proces hoe er gekeken wordt naar landschappelijke 
inpassing. Waar wordt de afweging / inschatting gemaakt? Marcel Blind geeft aan dat dat aan 
de voorkant gebeurd is bij het maken van de keuze in de energievisie. Daarin zijn 
landschapstypes benoemd waar zonnevelden mogen komen. Er is een maximum aantal 
hectare benoemd, hoe dat verdeeld wordt binnen de gemeente dat laten we aan de 
initiatiefnemers over. Er wordt geen maximum gesteld aan één veld.  
Hoe wordt er dan gekeken naar twee parken die naast elkaar liggen in relatie tot 
landschappelijke inpassing? Barbara Luijters (medewerker Leefomgeving) licht toe dat het 
prettig is als alle projecten tegelijk worden ingediend. Dat kan je in zijn totaliteit zien wat het 
doet in het landschap. Ze benoemt hierbij de zorgen die geuit zijn rondom het project Daslever 
in relatie tot de impact op het landschap. Dit wordt nog verder besproken en wordt 
opgenomen in de gebiedsovereenkomst. Uiteindelijk komt het bij de raad te liggen die de 
afweging moet maken.  

 PB Middel: wat is een gebiedsovereenkomst en wat is een vergunningaanvraag? Barbara 
Luijters legt uit dat een vergunningaanvraag de wettelijke procedure is vanuit de wet 
Ruimtelijke Ordening en onder andere bestaat uit een ecologisch onderzoek, een 
veiligheidsonderzoek, een beheerplan etc. Een gebiedsovereenkomst zijn notulen en het 
advies van de OAR. De raad kan daarbij terug lezen bij welke punten tot overeenstemming is 
gekomen aan de stakeholdertafel en waarom en bij welke punten geen overeenstemming is.  

 
Hebben de drie betrokken PB’s een goed beeld bij hoe het nu loopt? Voelen ze zich er prettig bij?  

 PB Den Nul: Over het proces zoals het op dit moment gevolgd wordt, is men zeer tevreden. 
Over de stakeholders zijn de meningen uiteenlopend. Dat er een eensluidend advies moet 
liggen van de OAR is te kort door de bocht. Een advies moet maatgevend zijn en dat kan ook 
onenigheid zijn. Bij ongewenst advies kan het niet zo zijn dat notulen doorslaggevend zijn. 

https://dloket.olst-wijhe.nl/loket/producten-en-diensten/subsidie-welkom-terug-de-kernen
https://www.olst-wijhe.nl/aanjaagsubsidie
https://www.olst-wijhe.nl/leefbaarheidsbudget


Barbara Luijters reageert hierop door aan te geven dat dit correct is. Het advies is in eerste 
instantie wat kan worden gelezen. De raad moet knopen doorhakken en kan daarbij de 
notulen nalezen om te begrijpen hoe de gesprekken gevoerd zijn. Tot slot merkt PB Den Nul 
op dat het duidelijk is hoe ze moeten acteren in dit proces en hoe er bezwaar etc. gemaakt 
kan worden. In de OAR moet er tot een gedragen advies gekomen worden. Het is geven en 
nemen en gesteggel hoort daarbij. Wel belangrijk dat mensen in de OAR op dezelfde lijn zitten 
om er samen uit te komen.  

 PB Middel: Sluit zich hierbij aan. Discussie moet gaan over de inhoud, ze gaan niet over het 
proces. Zijn tevreden over hoe het gaat.  

 PB Elshof: Doen het op dezelfde manier. Ze zijn betrokken bij twee OAR’s, bij de één gaat het 
beter dan bij de andere. De rol in het proces evalueren ze met elkaar, dat is soms best lastig.  

 Gevraagd wordt of er een vorm van professionele ondersteuning / coach beschikbaar is voor 
de PB’s die betrokken zijn? De PB’s zoeken elkaar onderling op en er is een onafhankelijke 
procesbegeleider. Barbara Luijters vult aan dat de OAR een onafhankelijke voorzitter heeft, 
een onafhankelijke secretaris en bewoners georganiseerd zijn in een bewonersplatform. 
Individuele bewoners worden begeleid door een procesbegeleider. Er worden geen notulen 
gemaakt en er wordt vrij gesproken met elkaar.  

 
Marcel Blind en Hans Kamphuis geven aan waardering te hebben voor de terugkoppeling die wordt 
gegeven.  
 
4. Nieuwe opzet contactpersonen voor de PB’s i.v.m. pensioen van Bep Koekkoek. 
Gerardy Hulsbergen, coördinator team Communicatie vertelt hoe het vertrek van Bep opgevuld gaat 
worden richting de PB’s. Naast kernencontactfunctionaris zijn Anita en Bep ook 
communicatieadviseur. Het team Communicatie gaat een doorontwikkeling maken waarbij de 
communicatieadviseurs zich ontwikkelen tot participatieadviseurs. De bedoeling is de adviseurs veel 
meer in verbinding te brengen met de kernen. Daarbij ligt er ook een rol om te kijken hoe we in 
verbinding kunnen blijven met de gemeenschap in de kernen Wijhe en Boerhaar. Voor de kernen die 
Bep achterlaat, wordt nu niet één functionaris aangesteld, maar deze worden verdeeld onder de 
adviseurs van team Communicatie. Anita blijft voorlopig contactpersoon voor dezelfde kernen die ze 
altijd onder haar hoede had. Zodra er duidelijkheid is over wie de contactpersoon wordt voor welke 
kern, dan wordt dat gecommuniceerd. Tot die tijd kan er bij vragen contact opgenomen worden met 
Gerardy.   
Bep bedankt iedereen voor de fijne samenwerking in de afgelopen 20 jaar. Ze geeft aan dat het plan 
is om nog een afscheidsborrel te geven op 24 maart. De uitnodiging daarvoor volgt nog.   
 
5. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
6. Voorzitterschap GPBOW 
Gerbert van Tilborg blikt terug op twee bijzondere jaren. Het was vooral zoeken naar mogelijkheden 
en middelen om toch iets door te kunnen laten gaan. Hij spreekt de hoop uit dat dit het laatste digitale 
overleg is. Vervolgens draagt hij de voorzittershamer digitaal over aan PB Olst. Grietje Begeman van 
PB Olst neemt het stokje over en spreekt ook de wens uit om weer fysiek bij elkaar te kunnen komen.  
Anita ten Broeke bedankt PB Middel voor het voorzitterschap gedurende de afgelopen twee jaar en 
geeft de complimenten voor de wijze waarop daar invulling aan is gegeven.  
 
7. Sluiting 
Gerbert van Tilborg bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.   



Bijlage bij agendapunt 3: Toelichting Energietransitie GBPOW van 18 januari 2022 
 
Inleiding 
Graag wil ik beginnen met aan te geven dat het begrijpelijk is dat het onderwerp energietransitie hier 
op de agenda staat. En het zou niemand verbazen als het regelmatig terugkomt. Het is een belangrijk 
onderwerp. En niet op korte termijn opgelost. De energietransitie is iets wat speelt. Bij de bewoners, in 
de samenleving, in de ruimte en met, voor en door bedrijven. Alle wethouders in het college zijn dan 
ook betrokken en op de hoogte omdat de energietransitie veel onderwerpen raakt. 
Omdat het over duurzame energie gaat, en de energievisie vanuit die ambitie en opgave is opgesteld, 
zijn zowel de wethouder Ruimtelijke Ordening als Duurzaamheid aanwezig om hier meer over te 
vertellen.  
 
Algemene informatie over de energietransitie. 
De energievisie (ruimtelijke visie duurzame energie) is eind 2020 door de raad vastgesteld. Daarin 
staat waar en onder welke voorwaarden we grootschalige duurzame energie een plek kunnen geven. 
Daarna, in 2021, is de RES 1.0 goedgekeurd, met daarin een ambitie van 74 GWh voor Olst-Wijhe. 
Daarmee is het niet klaar. De energievisie en de RES 1.0 gaan over een beperkt deel van de 
energietransitie. Recent is de warmteverkenning in de raad besproken, wat gaat over alternatieven 
voor aardgas. En dan zijn onderwerpen als de groei van elektrisch rijden nog niet besproken en 
worden de stijgende energieprijzen en de gevolgen daarvan op de voet gevolgd.  Kortom, de 
energietransitie is een dynamisch dossier, met veel en snelle ontwikkelingen.  
We zetten nu belangrijke stappen in de uitvoering van energieprojecten. En daarmee wordt energie 
zichtbaar. Niet meer onder de grond, maar boven de grond. En dan komt het dichterbij. Niet alleen in 
Groningen, maar naast de deur in eigen gemeente. En daar hebben we ons toe te verhouden. Het is 
iets waar we met elkaar, samen aan werken. 
 
Wind 
Lokaal hebben we onderzocht of en waar er windenergie mogelijk is in Olst-Wijhe. Deze ontwikkeling 
wordt nu vertraagd. Onder andere doordat landelijk de normen voor windenergie beter onderbouwd en 
opnieuw vastgesteld moeten worden. Ook hebben regionale ontwikkelingen invloed op een verdere 
stap met windenergie. Zo lijkt de instandhouding van de Wespendief op de Veluwe gevolgen te 
hebben voor de RES-ambities van de regio. Olst-Wijhe heeft een P.M. post voor windenergie 
opgenomen in de opgave voor de RES 1.0.  
Overigens gelden de beperkingen niet voor kleinere erfmolens tot 25 meter. Die kunnen al bij 
boerenerven worden geplaatst. Een mooie aanvulling op de eigen zonnepanelen waarmee continuïteit 
is in energie opwek op locatie. Vaak genoeg voor eigen gebruik.  
De genoemde landelijke en regionale effecten zullen in de RES 2.0 worden meegenomen. Deze wordt 
naar verwachting medio 2023 door de regio voor goedkeuring aan alle raden voorgelegd. Dit soort 
momenten en herzieningen zullen er tot 2030 zijn om terug- en vooruit te blikken en bij te sturen. 
 
Zon 
In onze energievisie is, op basis van onderzoek, een grens bepaald voor grondgebonden zon, per 
landschapstype. Ook het netwerk van Enexis/Liander vormt op dit moment een ‘begrenzing'. Er wordt 
landelijk en regionaal flink gepuzzeld om het ‘vollopen’ van het netwerk te voorkomen of op te lossen. 
Voorlopig lijkt het erop dat we in Olst-Wijhe de huidige ambitie tot 2030 op het netwerk kunnen 
leveren. Enexis geeft aan geen problemen met de zon-op-dakprojecten van particulieren en bedrijven 
met een klein-verbruikers aansluiting te voorzien. En ook voor groot verbruikers met plannen voor zon-
op-dak lijkt er nog niet veel aan de hand. Wel is het belangrijk om nog beter te zoeken naar directe 
combinaties tussen productie en afname van elektriciteit. Steeds vaker wordt er ook nagedacht over 
(tijdelijke) opslag met grotere batterijen.  

 


