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Agendapunt: 9

Onderwerp: Initiatieven zonnevelden

De raad van de gemeente Heusden in vergadering bijeen op 12 mei 2020.

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
Er ons diverse berichten uit de samenleving bereiken over initiatieven voor zonnevelden in
het buitengebied;
Deze initiatieven bij het college bekend zijn en de raad daaroverniet is ge·informeerd.

Overwegende dat:
Er in het conceptbod REKS nadrukkelijk geadviseerd wordt te werken met de zonneladder;
Er in het conceptbod REKS de aanbeveling staat om kostbare landbouwgronden niet te
onttrekken aan agrarische bestemming ten behoeve van de ontwikkeling van zonnevelden;
Bovenstaande overwegingen ook in het nieuwe provinciale bestuursakkoord staan.

Van mening dat:
Zonnevelden in het buitengebied trede 2 van de zonneladder betreffen en daarmee de
kwalificatie 'Nee, tenzij' verdienen;
Er eerst gekeken moet worden naar initiatieven op trede 4 van de zonneladder(bijv. zon
op dak) en dat daarna initiatieven op trede 3 in beeld komen (bijv. kleinschalig aan de rand
van kernen);
De zonneladder in onze visie zonne-energie niet in lijn is met de zonneladderin het
conceptbod REKS, waardoor een onduidelijk en ongelijk speelveld in de regio ontstaat met
gevolgen van dien.

Roept het college op:
Aanvullend op de visie zonne-energie de zonneladder uit de REKS te betrekken bij de
beoordeling van initiatieven voor zonne-energie; ko\.ev\'
Bij de evaluatie van de visie zonne-energie (voorjaar 2021) de laddeJ:..e<v'1 aan te
passen;
Kritisch te zijn op de ontwikkeling van zonnevelden op kostbare landbouwgrond;
In overleg te treden met agrarische belangenorganisatie (zoals ZLTO) over de toepassing
van geschikte en ongeschikte landbouwgrond voor zonnevelden.

En gaat over tot de orde van de daq.

Ondertekening:

WD Heusden
Bram Lommers

DMP Heusden
Ivan van Hemert

Deze motie is aangenomen / verworpen / ingetrokken
De raadsgriffier
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Naam Voor Tegen
mevr. Bok-Geelen(Gemeentebelangen) V
dhr. Van den Brandt (Gemeentebelangen) jL'_
dhr. Brok (D.M.P. Heusden) 'J_
dhr. De Bruijn (Heusden een) - -
dhr. ten Cate (GroenLinks) )_
mevr. Couwenberg (WD) V
dhr. Van Delft (Gemeentebelangen)
mevr. Van den Dungen (Heusden een) _v
dhr. Van Esch (DMP Heusden) L
mevr. Van Gessel-Rechters(CDA) V
dhr. Gorter (D66) j_
dhr. Heesbeen(PvdA) j../
mevr. Van der Heijden (Heusden Transparant) - -
dhr. Van Hemert (DMP Heusden) V

-7
mevr. Joosten-Kuijs(DMP Heusden) V
dhr. Kleian (Heusden Transparant)
dhr. Van der Lee (Heusden Transparant) 'IJ
mevr. Loch (WD)
dhr. Lommers (WD) 1L
dhr. Meesters (DMP Heusden)
dhr. Meijer (DMP Heusden) y_
dhr. Musters (Gemeentebelangen) V
dhr. Van Os (Heusden een) _V_
mevr. Rijnders-Huisman (CDA)
dhr. $imek (Gemeentebelangen) ::J_
dhr. Van der Steen (Heusden Transparant) V
mevr.Verhoofstad-Stupers (DMP Heusden) v_


