Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: RES 1.0 / duidelijkheid over lokaal eigenaarschap
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021
Constaterende dat
- bij de vaststelling van de RES 1.0 niet bindend vast wordt gelegd op welke manier de
locaties voor zon- en windprojecten worden bepaald en maatschappelijk worden
ingericht.
- bij de vaststelling van de RES 1.0 niet bindend vast wordt gelegd hoe
burgerparticipatie en lokaal eigendom worden geborgd.
- de RES 1.0 van de regio Noordoost Brabant wel goede en bruikbare handreikingen
biedt met een vrijblijvend karakter: Te weten; “Handreiking Overwegingskader.pdf”
(bijlage 4), “Handreiking afwegingskader landschap.pdf” (bijlage 4a) en “Handreiking
50 lokaal eigendom.pdf” (bijlage 5);
- De adviserende rol van de RES Stuurgroep en Klankbordgroep in de huidige RES
1.0. een vrijblijvend karakter heeft;
- de Regionale Energiestrategie als doelstelling heeft om participatie en betrokkenheid
van inwoners en maatschappelijke partijen te creëren;
- de Regionale Energiestrategie als doelstelling heeft om zorgvuldig ruimtegebruik te
garanderen bij grootschalige energieprojecten.
Overwegende dat
- maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie is gebaat bij duidelijke en
transparant beleid;
- zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit geborgd moeten zijn in gemeentelijk
beleid ter bescherming van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden in
de gemeente;
- participatie en 50% lokaal eigendom geborgd moeten worden in gemeentelijk beleid
om te zorgen voor lokale zeggenschap en de opbrengsten van zon- en windprojecten
ten goede komen aan de lokale gemeenschap.
roept het college op om
1. met beleid te komen voor energieprojecten aan de hand van de handreikingen
‘Overwegingskader’ en ‘50% lokaal eigendom’ in deel III van de RES 1.0.
2. ten aanzien van zoekgebieden/projectlocaties advies te vragen aan de RES Stuurgroep
en Klankbordgroep, en deze adviezen met de gemeenteraad openlijk te delen voorafgaand
aan besluitvorming over zoekgebieden/projectlocaties voor zon- en windprojecten in onze
gemeente.
en gaat over tot de orde van de dag.
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