Vergadering van de gemeenteraad op 15 en 16 juli 2019.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt la. toe te voegen

la. Bij de voorjaarsnota voor 2019 eenmalig (meer)kosten ad. € 25.000 bij te ramen ten laste van
programma 3, post 521600 duurzaamheid, voortijdelijke inhuur in 2019 ten behoeve van de
ontwikkeling van ruimtelijke afwegingingscriteria voor grote energieprojecten in het kader van het
lokale klimaatbeleid en te presenteren vóór het einde van 2019 en dit ten laste te brengen van de
algemene reserve Grondbeleid
Toelichting

Een afwachtende houding is wei begrijpelijk maar niet verstandig!
In ieder geval moeten we niet blijven wachten op het nieuwe rijksbeleid, en ook niet totdat de RES
tot een lokaal eindresultaat leidt. Dan zijn we zo 1 of 2 jaar verder! Doodzonde dat het
participatietraject is komen te vervallen, nu alles wacht op de RES.
Het biedt ons juist de gelegenheid om als lokale overheid in te zetten op communicatie en
participatie van inwoners, met name als het gaat om actieve deelname op energiezuinigheid,
circulaire economie en bevordering biodiversiteit.
Zo groei je als gemeenschap toe naar grotere projecten die meer impact gaan hebben op onze
leefomgeving zoals zonneparken en windmolens.
Daarnaast moeten we zelf aan de gang met het ontwikkelen van de eigen afwegingscriteria voor
deze grotere energieprojecten.
Dat kan niet steeds ad hoe. Ook is het niet acceptabel burgerinitiatieven aan te houden en daarmee
te frustreren. We hebben begrepen dat er op dit moment al sprake is van ca. 9 burgerinitiatieven.
Het College heeft echter duidelijk gemaakt dat er op dit moment geen ambtelijke uren beschikbaar
zijn die hierop ingezet kunnen worden.
Het is wenselijk bij de begroting die ruimtelijke afwegingscriteria voor grote energieprojecten klaar
te hebben, zo niet, dan toch in ieder geval voor de jaarwisseling.
We stellen voor om voor 3 maanden een deskundige in te huren en daartoe € 25.000 incidenteel vrij
te maken, om die criteria te ontwikkelen.
Nog beter zou het zijn hiertoe de samenwerking te zoeken met Epe en Hattem en ook het wiel niet
zelf uit te vinden maar een voorbeeld te nemen aan de kaders die in andere gemeenten reeds
ontwikkeld zijn.
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