fft

(1r4

Waalre

AMENDEMENT BELEIDSREGELS ZON. EN WINDENERGIEPROJECTEN.
De raad van de gemeente waalre in vergadering bijeen op 7 juli 2020;
Gelezen het voorstel tot het vaststellen van de Beleidsregels Coóperatief ontwikkelen van
zon- en windenerg ieprojecten (2020-1 B);

Overwegende dat:
de energietransitie vraagt om een lokaal participatieproces waarbij vertrouwen,
betrokkenheid en zeggenschap van de burgers centraal staat;
lokaal eigenaarschap betekent ook dat niet alleen de lasten, maar ook de lusten lokaal
blijven;
een gedeelte van de opbrengsten moet daarom ingezet worden voor lokale
maatschappelijke of duurzame doelen;
ln de beleidsregels Coóperatief ontwikkelen van zon- en windenergieprojecten wordt gesteld
dat de financiële opbrengsten van een wind- of zonnepark voor ten minste b0% maar bij
voorkeur voor 100% moeten terugvloeien naar de omgeving;
in het voorstel aan de raad staat te lezen: dat de ontwikkeling en exploitatie van een wind- of
zonnepark alleen door de gemeente wordt toegestaan wanneer deze bij voorkeur lOOoÁ,
maar ten minste 50% coóperatief is (50% is uitgangspunt Klimaatakkoord), waarbij de
financiële opbrengsten van het wind- of zonnepark zo veel mogelijk terugvloeien naar de
lokale gemeenschap en omgeving, hetgeen níet met elkaar correspondeert;

de uitdaging is dan ook om bij voorkeur onze burgers in staat stellen om zelf eigenaar te
kunnen worden van de ontwikkeling van wind of zonne-energie boven commeróiële partijen
en zij derhalve gezamenlijk een meerderheidsbelang moeteÀ kunnen hebben bij een prolect
ten opzichte van commerciële partijen;

Besluit:
Het redactie van het voorgenomen raadsbesluit als volgt te wijzigen:
De Beleidsregels Coóperatief ontwikkelen van zon- en windenergieprojecten vast te stellen
met dien verstande dat de ontwikkeling en exploitatie van een wind- of zonnepark alleen
door de gemeente wordt toegestaan wanneer deze bij voorkeur l}Oo/o, maar in ieder geval
meer dan 50% via een coóperatieve aanpak wordt georganiseerd en de financiële
opbrengsten voor meer dan 50%, maar bij voorkeur voor 100o/o terugvloeien naar de lokale
gemeenschap en omgeving.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2020.
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