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AMENDEMENT 2019-04-lla
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 19.0000519
Onderwerp: Beleidskader zonneweides - zonering windmolengebied
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 1 april 2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de ontwikkeling van zonneweides niet ten koste mag gaan van de landbouwgrond
(coalitieakkoord pagina 25);
2. in de ontwerp-structuurvisie de inzet van landbouwgrond voor zonneweides is
opgenomen,
besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen:
1. In te stemmen met het beleidskader'Zon in de polder', gebiedsgericht
beleidskader voor zonneweides, met dien verstande dat het ruimtelijk kader
'Eén rooilijn (par. 3.3.1. op pagina 20) als volgt wijzigt:
... Inzot bij dit gcbicdsproccs is een zone van in totaal bijvoorbeeld ÏOO
tot 300 meter breed. Een strakke rooilijn is het uitgangspunt. Do breedte
van de zone wordt in hot gcbicdsproccs nader bepaald. De breedte van de
zone in het windmolengebied wordt gemaximeerd op 100 meter vanaf de
dijksloot.
2. Besluiten en initiatieven voor zonneweides buiten het windmolengebied, glastuin
bouwgebied en het gebied NLR/Waterloopbos voor te behouden aan de raad.
3. Het beleidskader ter inzage te leggen als zijnde ontwerp structuurvisie
Zonneweides.
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Amendement 2019-04-11a Zonering in windmolengebied (CU-SGP)
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