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AMENDEMENT
Titel

Geen windmolens in Meerlebroek

De gemeenteraad van Beesel, bijeen in vergadering op 27 januari 202O

Datum

27 januari2020

Namens fractie

Samen Verder Beesel

Constaterende dat:

a

a
a
a

Overwegende dat:

a

a

a

a

a

a

Concluderende dat:

Besluit:

a

Meerlebroek als enige zoekgebied
r windmolens is aangewezen
in de KODE;
Meerlebroek alleen maar besta
it natuur en landbouwgrond;
het natuurgebied als com
e voor de A-73 is ontwikkeld;
er inmiddels een grote d
it aan bijzondere flora en fauna is;

het natuurgebied een
landschappelijke waarde voor de
gemeente Beesel he
Meerlebroek een
bied is;
het bouwen van
dmolens en de aanleg van voorzieningen een te
grote impact
de natuur als de landbouw zal hebben;
Beesel een
e, plattelandsgemeente is waarin het onacceptabel
is dat la
apsvervuiling in Meerlebroek plaatsvindt;
als we
ing houden met het uitsluiten van natuurgebied en de
verpli
afstand tot bebouwing en gasleiding er maar twee kleine
le gebiedjes voor windmolens overblijven;
(lees: impact) die we betalen wel heel erg hoog is voor
de
it enkele windmolens.
niet wenselijk is dat Meerlebroek als zoekgebied wordt
aangewezen voor windmolens;
er geen geld en energie gestoken moet worden in een verkenning
die zich richt op windmolens in het gebied Meerlebroek.

ln afwijking van het bepaalde in de KODE:
af te zien van Meerlebroek als zoekgebied voor windmolens;
de verkenning vooral richten op proactieve regionale samenwerking

.
r
r

gericht op participatie in projecten buiten de gemeente met name
Wellsmeer in de gemeente Bergen;
het plaatsen van zonnepanelen langs de A-73 serieus te
onderzoeken.
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En gaat over tot de orde van de dag,

Naam:

H

Michele Urru

Rian Janssen

\

Stemmen voor:t'
Stemmen tegen:*

Besluit:"
*
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in te vullen door de griffie
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