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MOTIE 2019-04-lla
Onderwerp: Bestaande zonneweiden
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 01-04-2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. er voor nieuwe zonneweiden voorwaarden worden gesteld t.a.v. landschappelijk
inpassen, participatie en draagvlak;
2. er op dit moment al een tweetal zonneweiden is gerealiseerd op de Munt 3 en bij
de kassen in Luttelgeest;
3. aan deze zonneweiden geen voorwaarden meer gesteld kunnen worden aangezien
deze zonneweiden reeds vergund en gerealiseerd zijn;
4. de gemeente eigenaar en verpachter is van de grond op de Munt,
van mening dat
1. we blij zijn dat deze zonneweiden er liggen, omdat snelheid belangrijk is bij het
oplossen van klimaatverandering;
2. het goed zou zijn als de zonneweide bij de Munt landschappelijk beter ingepast
zou worden, bijvoorbeeld door deze van een (inheemse) haag te voorzien
waardoor deze gedeeltelijk aan het zicht onttrokken wordt;
3. het gewenst en eerlijk (maar niet afdwingbaar) zou zijn als de lokale omgeving
ook bij deze zonneweiden mee zou kunnen profiteren, bijvoorbeeld door het
leveren van een bijdrage aan een op te zetten lokaal duurzaamheidsfonds
4. de gemeente als eigenaar en verpachter van de grond op de Munt een goede
gesprekspositie heeft,
verzoekt het college
een beroep te doen op de eigenaren van de bestaande zonneweiden om op
vrijwillige basis te zorgen voor een goede landschappelijke inpassing.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 2019-04-11a Bestaande zonneweiden (GL)
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