Motie vreemd aan de orde van de dag: ‘situationeel zonneparken beleid’
De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 11 maart 2021, gehoord de
discussie over het afwegingskader zonneparken en het proces rond de vergunningstrajecten voor
zonneparken.
Constaterende dat:
1. De gemeente een faciliterende rol speelt in de aanleg van zonneparken en in de praktijk
blijkt dat deze faciliterende rol niet kan voorkomen dat het merendeel van de zonneparken
in het buitengebied gepland staat, terwijl het afwegingskader zonneparken in het
buitengebied als uiterste optie ziet.
2. Het merendeel van de raad, het college en omwonenden de voorkeur geeft aan zoveel
mogelijk zonne-energie op te wekken op (grootschalige) daken, en langs infrastructuur,
zoals wegen en industrie.
3. Voor het grondbedrijf op dit moment gekeken wordt naar een nieuwe rol voor de gemeente:
situationeel gericht met het maatschappelijke rendement als uitgangspunt. In dit nieuwe
beleid kiest de gemeente per situatie of haar rol faciliterend, actief, of een mix van deze
rollen zal zijn.
Overwegende dat
1. Een zelfde soort situationeel beleid als genoemd onder de 3e constatering voor
zonneparken de gemeente in staat zal stellen te kiezen om een actieve rol te spelen in het
aanwijzen van geschikte locaties voor zonneparken en waar nodig in het realiseren van
deze.
2. Meer sturing door de gemeente in zonnepark-locaties de kans vergroot dat de meest
geschikte locaties niet langer onbenut blijven en dat de zonneladder daadwerkelijk gevolgd
wordt.
3. Er hierdoor meer regie is op het proces van het realiseren van zonneparken en de
mogelijkheid tot (financiële) participatie van omwonenden en inwoners van Apeldoorn.
4. Situationeel beleid op zonneparken samen met de voorgenomen gebiedsinventarisaties
een belangrijke aanvulling zijn op het huidige afwegingskader zonneparken.
Verzoekt het college:
1. Met een voorstel te komen voor een situationeel beleid voor zonneparken, waaruit blijkt in
welk soort situatie de gemeente een faciliterende rol of juist een actieve rol wil spelen.
2. Niet alleen grond, maar ook de rol van (grote) daken mee te nemen in dit voorstel.

En gaat over tot de orde van de dag.
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