
 
 

 
 
 

 
 

Motie 
Positieve energie en Voorster visie 

(versie 3 november 2022)  
 

 
Onderwerp: Initiatief op gebied van Smart Energy Hubs faciliteren en ondersteunen 
 
De raad van de gemeente Voorst in vergadering bijeen op 7 november 2022, 
 
overwegende dat: 
 

• de Voorster Energie Strategie (VES) een goed voorbeeld is van Voorster Burgerparticipatie; 

• door deze burgerparticipatie duidelijk is geworden hoe onze inwoners denken over duurzame energie-opwekking in de 
gemeente Voorst; 

• onder andere door de VES inwoners maatregelen treffen in de eigen leefomgeving; 

• er sprake is van knelpunten in het huidige energienetwerk wegens de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet 
(netcongestie); 

• de nadelige gevolgen inmiddels door inwoners en ondernemers worden ondervonden; denk bijvoorbeeld aan het niet 
kunnen terugleveren van duurzaam opgewekte energie en/of het afsluiten van het netwerk bij piekbelasting; 

van mening dat: 

• er meer balans in het energienetwerk moet worden gebracht zodat vraag en aanbod van elektriciteit ook in de 
toekomst in balans blijven; 

• het unieke landschap van de gemeente Voorst in de Stedendriehoek van grote waarde is voor de inwoners van de 
gemeente Voorst en de regio; 

• de gemeente Voorst aan de slag gaat met het Nationaal Programma Landelijk gebied wat zal resulteren in een visie op 
het grondgebruik in de gemeente Voorst waar wonen, werken, recreatie en de energietransitie een plaats krijgen; 

• draagvlak onder inwoners van groot belang is om lokale, duurzame initiatieven te kunnen versnellen (zoals Polder 
Nijbroek) passend bij de VES; 

• inwoners ook de mogelijkheid moeten hebben om lokale, duurzame initiatieven te ontwikkelen; 

• Smart Energy Hubs een mogelijke oplossing zijn voor de beperkingen op de netcongestie; 

• hierbij uitgegaan wordt van een het efficiënt(er) organiseren van diverse energiestromen binnen een kern en gebied en 
zo veel mogelijk lokaal gebruiken wat lokaal geproduceerd of opgewekt is; 

• het opslaan en omzetten van energievoorzieningen hier deel van uitmaken (waterstof); 

draagt het college van burgemeesters en wethouders op: 

• lokale initiatieven op het gebied van Smart Energy Hubs als gemeente te Voorst te faciliteren en te ondersteunen; 

• in te zetten op financiële ondersteuning vanuit beschikbare fondsen voor investeringen vanuit het Klimaat akkoord; 

• in de Cleantech regio de gemeente Voorst proactief te profileren als proefkamer voor pilotprojecten voor Smart Energy 
Hubs; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Twello, 7 november 2022 
Emiel de Weerd, VVD-Liberaal2000 
Willeke Moleman, PvdA-GroenLinks 
Jürgen Wolff van Wülfing, CDA 
Danny Roelofs, Voortvarend Voorst 
Arco Hak, SGP 

De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen) 

 


