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AMENDEMENT 2019-06-13b
Dit amendement heeft betrekking op voorstelnr. 19.0000816
Onderwerp: uitvoeringsprogramma duurzaamheid - gemeentelijke zonneweide
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de ambitie is dat de gemeentelijke organisatie in 2025 energieneutraal is;
2. er daarom zonnepanelen zijn geplaatst op de gemeentelijke gebouwen, waarmee
nu ongeveer een kwart van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik wordt
opgewekt;
3. er voor de overige driekwart van het gemeentelijke elektriciteitsverbruik geen
gemeentelijke daken meer beschikbaar zijn;
4. de raad op 25 januari 2016 de motie 'gemeentelijk zonneveld' unaniem heeft
aangenomen, waarmee het college werd verzocht een haalbaarheidsstudie uit te
voeren voor een gemeentelijke zonneweide waarmee de rest van het gemeentelijk
elektriciteitsverbruik kan worden opgewekt;
5. in het voorliggende uitvoeringsprogramma duurzaamheid staat dat een
gemeentelijke zonneweide, op de onderzochte locatie op de Munt, financieel niet
haalbaar is, omdat er door ruimtegebrek maar 1,5 hectare gerealiseerd kan
worden én omdat deze locatie niet binnen het beleid voor zonneweiden past;
6. in het uitvoeringsprogramma ook wordt aangegeven dat een gemeentelijke
zonneweide financieel wél haalbaar is als de benodigde 3 tot 4 hectare in zijn
geheel wordt aangelegd.
7. hieraan door het college de conclusie verbonden wordt dat er 'geen verdere
uitvoering gegeven wordt aan een gemeentelijke zonneweide',
van mening dat
1. er wél uitvoering moet worden gegeven aan het raadsbesluit tot het realiseren
van een gemeentelijke zonneweide, nu blijkt dat deze financieel haalbaar is;
2. het nieuwe beleid voor zonneweiden de onderzochte locatie op de Munt uitsluit,
maar tegelijk ook locaties aanwijst waar wél zonneweiden gerealiseerd mogen
worden, zoals bij het windpark en het terrein van het IMLR;
3. het aanleggen van een gemeentelijke zonneweide de enige goede optie is om de
rest van het gemeentelijke elektriciteitsverbruik zelf op te wekken (en dus onze
doelstelling te halen) omdat de gemeentelijke daken al volledig benut zijn;
4. een gemeentelijke zonneweide ook vorm zou kunnen krijgen door te participeren
in een andere zonneweide binnen de gemeentegrenzen;
besluit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 gewijzigd vast te stellen, met
dien verstande dat de tekst bij Beleidsvorming gemeentelijke zonneweide>
onder het hoofdstuk Gemeentelijke organisatie (pag. 17): als volgt wordt
aanpast:
oude tekst
nieuwe tekst
Haalbaarheid gemeentelijke zonneweide
Haalbaarheid gemeentelijke zonneweide in
in beeld gebracht.
beeld gebracht.

Gezien de uitkomsten van de studie en
strijdigheid met het gemeentelijk beleid
voor zonneweides wordt geen verdere
uitvoering gegeven aan een__________

Vanwege ruimtegebrek en strijdigheid
met het gemeentelijk beleid voor
zonneweides wordt geen uitvoering
gegeven aan een gemeentelijke_________

gemeentelijke zonneweide.

zonneweide op de locatie waarvoor de
haalbaarheidsstudie is uitgevoerd.
Om toch de doelstelling te kunnen
haten gaan we op zoek naar
mogelijkheden om de gemeentelijke
zonneweide op een andere locatie in
de Noordoostpolder te realiseren.
Hier kan ook vorm aan gegeven
worden door te participeren in een
lokaal project van derden.

en de tekst onder Toelichting' in dezelfde tabel aan te vullen met:
Na een motie in de gemeenteraad is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van
de aanleg van een gemeentelijke zonneweide.
In 2018 is het onderzoek geupdate voor één van de voorkeurslocaties vanwege een
aantal ontwikkelingen bij deze locatie.
Uit het onderzoek blijkt dat mede vanwege de beperkte omvang, een gemeentelijke
zonneweide op deze locatie financieel niet haalbaar is. Ook de aanleg van de rotonde
met aftakking speelt hierin een negatieve rol. Daarnaast is een dergelijke kleinschalige
ontwikkeling niet in lijn met het in 2019 vastgestelde gemeentelijk beleid voor
zonneweides.
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