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AMENDEMENT 2019-04-llc
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 19.0000519
Onderwerp: Beleidskader zonneweides - fasering Zon op water en Zon op
infrastructuur
De raad van de gemeente Noordoostpoider, in vergadering bijeen d.d. 1 april 2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1.

in de ontwerp-structuurvisie Zon in de Polder beschreven staat dat Zon op water
(Ijsselmeer) en Zon bij infrastructuur in de laatste fase zijn opgenomen,1
2. ten aanzien van zonneweiden op land benoemd wordt dat de gemeente een
zekere mate van regie wil houden om te zorgen voor goede inpassing, het creëren
van draagvlak en participatie en daarom richtlijnen en kaders stelt waaraan
projectplannen dienen te worden getoetst;
3. aangegeven wordt dat de gemeente graag meedenkt bij de verdere
planontwikkeling in het IJsselmeer, een ruimtelijke visie zal geven en wensen ten
aanzien van participatie in zal brengen in het proces;
4. aangegeven wordt dat nog onbekend is welke partij een leidende rol neemt,
initiatief van Rijkswaterstaat wordt afgewacht en dat een ontwikkeling op korte
termijn niet wordt verwacht,

van mening dat
1.

de realisatie van zonneweides op het IJsselmeer en bij infrastructuur mooie
toevoegingen zijn voor onze energiedoelstelling en daarom meer prioriteit dienen
te krijgen in de fasering;
2. de gronden in het IJsselmeer en de dijken niet van de gemeente zijn, maar
grotendeels wel binnen de grenzen van de gemeente Noordoostpoider liggen;
3. Zon op water en langs infrastructuur onder dezelfde voorwaarden gerealiseerd
zou moeten worden als zon op land, voor wat betreft inpassing, draagvlak en
participatie;
4. het college niet moet wachten tot/of Rijkswaterstaat initiatief neemt voor het
realiseren van zonneweiden in het IJsselmeer, maar zelf initiatief zou moeten
nemen zodat lokale belangen geborgd worden,

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 fase 4a (Zon op

1 Structuurvisie Zon in de Polder, pagina 9.
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water) en fase 4b (Infrastructuur) parallel aan fase 1 worden opgepakt
met de rol 'sturend faciliterend'.2
2. Besluiten en initiatieven voor zonneweides buiten het windmolengebied,
glastuinbouwgebied en het gebied NLR/Waterloopbos voor te behouden aan de
raad.
3. Het beleidskader ter inzage te leggen als zijnde ontwerp structuurvisie
Zonneweides.

2 Toelichting: beide ontwikkelingen (water en infrastructuur) lenen zich wellicht niet voor een
gebiedsproces. Voor de ontwikkeling op water vragen wij het college bij Rijkswaterstaat te pleiten dat
de gemeente Noordoostpolder de rol van initiator en regievoerder toebedeeld krijgt voor het
ontwikkelen van zonneweiden in op water. Met dit amendement wordt bedoeld dat de inzet van ons
college een gelijke actieve rol is als bij de gebiedsprocessen in fase 1.
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