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M O T I E  2016-01-… 
(vreemd aan de orde van de dag) 

 

Onderwerp: Gemeentelijk zonneveld 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 25-01-2016, 

gehoord de beraadslagingen,  

 

overwegende dat  

1. het streven is om te komen tot een energieneutrale gemeentelijke organisatie in 

2020; 

2. er ten behoeve van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik zonnepanelen zijn 

aangebracht op de sporthallen en gymzalen en er zonnepanelen zullen worden 

aangebracht op het gemeentehuis en de gemeentewerf, waarmee 12% van het 

gemeentelijk elektriciteitsverbruik opgewekt wordt; 

3. het overige deel van het elektriciteitsverbruik (88% / 2 miljoen kWh/jr) gebruikt 

wordt voor openbare verlichting, rioolpompen, verkeersregelinstallaties, 

beweegbare bruggen, marktkasten, fonteinen en waterpartijen, verlichting van de 

Poldertoren, museum Schokland, Lichtwachterswoning, begraafplaatsen en het 

meerverbruik van het gemeentehuis; 

4. er voor het opwekken van dit deel van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik lang 

niet voldoende dakoppervlak meer beschikbaar is op gemeentelijke gebouwen, 

 

van mening dat 

1. de overige 88% van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik uiterlijk in 2020 zelf 

opgewekt moet gaan worden om te voldoen aan de doelstelling; 

2. de realisatie van een gemeentelijk zonneveld de meest effectieve manier is om dit 

te bereiken, nadat het overige dakoppervlak benut is; 

3. een gemeentelijk zonneveld voor de gemeente kostenneutraal gerealiseerd kan 

worden door gebruik te maken van SDE+; 

4. voor een SDE+ aanvraag van deze omvang een haalbaarheidsstudie aangeleverd 

dient te worden; 

5. deze haalbaarheidsstudie tevens bruikbaar is voor besluitvorming door college en 

raad, alvorens tot aanvraag over wordt gegaan; 

6. deze eerste verkennende stap in 2016 uitgevoerd moet worden om een 

gemeentelijk zonneveld voor 2020 gerealiseerd te kunnen krijgen, gezien de 

benodigde tijd voor haalbaarheidsonderzoek, SDE-aanvraag, inpassing, aanleg en 

aansluiting, 

 

verzoekt het college 

 een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de aanleg van een gemeentelijk 

 zonneveld 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


