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AMENDEMENT 2019-04-lld
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 19.0000519
Onderwerp: Combineer zonneweiden met biodiversiteit
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 01-04-2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de biodiversiteit wereldwijd onder druk staat en ook in Nederland achteruit gaat;
2. diverse bureaus en organisaties waarschuwen voor mogelijke negatieve gevolgen van
zonneweiden voor biodiversiteit en bodemgesteldheid EN tegelijkertijd benoemen dat
zonneweiden kansen kunnen bieden voor het vergroten van de biodiversiteit wanneer
gemeenten hier voorwaarden aan stellen;
3. dit (op blz 17) erkend wordt, maar hier geen voorwaarden aan worden gesteld;
4. één van de uitgangspunten van het beleid is: 'Bundel en combineer waar mogelijk'
5. er vijf richtlijnen worden benoemd voor de inrichting van zonneweiden, welke een
initiatiefnemer in een inrichtingsplan moet opnemen,
van mening dat
1. het versterken van de biodiversiteit van groot maatschappelijk belang is;
2. negatieve effecten van zonneweiden voorkomen moeten worden EN kansen voor het
verbeteren van de biodiversiteit benut zouden moeten worden;
3. er tal van relatief eenvoudige maatregelen mogelijk zijn die er voor zorgen dat
zonneweiden bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit;
4. hiermee tevens bereikt kan worden dat de bodemstructuur van tijdelijk gebruikte
landbouwgronden verbetert,
besluit het voorstel als volgt aan te passen
1. Instemmen met het beleidskader'Zon in de polder', gebiedsgericht beleidskader voor
zonneweides, met dien verstande dat op blz 20 als 6e richtlijn voor de
inrichting van een zonneweide wordt toegevoegd:
Effect op biodiversiteit
Houdt rekening met aanwezige natuurwaarden en streeft naar verbetering van de
biodiversiteit. Hier kan vorm aan gegeven worden door het toepassen van een juiste
mix aan plantensoorten in de onderbegroeing, afgestemd maai- of begrazingsbeheer,
het creëren van ecologische randzones en bloemrijke kruidenranden en/of de aanleg
van natuurvriendelijke oevers. Wanneer sprake is van een afscherming van
beplanting wordt gekozen voor inheemse soorten.
2. Besluiten en initiatieven voor zonneweides buiten het windmolengebied,
glastuinbouwgebied en het gebied NLR/Waterloopbos voorbehouden aan de raad.
3. Het beleidskader ter inzage leggen als zijnde ontwerp structuurvisie Zonneweides.
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