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Onderwerp : Voorjaarsnota 2021 en perspectiefnota 2022-2025
Meervoudig ruimtegebruik grootschalige opwek duurzame energie
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 12 juli 2021, gehoord de
beraadslaging,
overwegende dat:
een grote opgave hebben voor de opwek van duurzame energie middels zon en wind;
in de raadsvergadering van 12 juli 2021 een beluit is genomen over het starten van een
proces om té komen tot een lokaal uitnodigingskader;
in de ontwerp RES 1.0 grootschalige opwek van duurzame energie langs Rijksinfrastructuur
ingedeeld wordt in de categorie: Ja-graag;
RVVS het voornemen heeft om langs de ASO tussen de tunnel bij de Wezeweg tot het Veen
een geluidsscherm te plaatsen;
er vanuit de samenleving een initiatief is ondernomen om extra geluidwerende
maatregelen te nemen rond de ASO;
- PV-panelen op geluidswallen en - schermen en op grote parkeerplaatsen, naast zon op
dak, ideale mogelijkheden zijn voor dubbel ruimtegebruik;
van mening dat:
ruimte in ons land schaars en dat dubbel ruimtegebruik een oplossing biedt om de schaarse
ruimte zo optimaal mogelijk in te zetten;
dubbel ruimtegebruik de mogelijkheid biedt om rendabele en niet rendabele functies met
elkaar te koppelen;
geluidsschermen langs de ASO in de toekomst mogelijkheden biedt voor extra
woningbouwontwikkeling richting de ASO;
de gemeente Heerde geen financiële mogelijkheden heeft om te investeren in
geluidwerende voorzieningen maar wel een faciliterende rol kan spelen.
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- om samen met RWS en de initiatiefgroep de mogelijkheden te verkennen van opwek van
duurzame zonne-energie in combinatie met de realisatie van een geluidswal en of scherm
en grote parkeerplaatsen In onze gemeente;
- deze verkenning mee te nemen in het proces om te komen tot een lokaal
uitnodigingskader;
- wanneer uit de verkenning blijkt dat er hier mogelijkheden liggen de financiële
haalbaarheid hierin mee te nemen;
en gaat over tot de orde van de dag,
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