Motie
Voorstel:
M50
Onderwerp: Informatienota zonneparken
De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d. 16 december 2021;
overwegende dat:
De raad ingestemd heeft met verkenning van de volgende pilots voor zonneparken;
1. Wiek II;
2. De specifieke locatie RWZI Leuth/Millingen a/d Rijn (buiten zoekgebied);
3. Dennenkamp/Boersteeg;
4. Lage Wald;
5. Locatie Millingen en Leuth (Zebra); en
6. Voormalige stortplaats ‘De Dukenburg’ nabij de Bruuk (buiten zoekgebied).
Aan deze pilots duidelijke voorwaarden zijn gesteld als het gaat om:
 Landschappelijke en ecologische inpassing;
 Afstemming met provincie en netbeheerder;
 Tijdelijkheid van grootschalige opwekking van duurzame energie.
De beoordeling van de plannen primair is overgelaten aan het college;
De plannen een grote impact hebben op de beleving van het buitengebied en daarom van groot
belang zijn voor onze inwoners;
De raad in de motie van 10 december 2020 de opdracht heeft meegegeven dat de raad in een
vroegtijdig stadium betrokken wil worden bij alle pilots, waardoor ook voor de inwoners sprake is
van een open en transparant proces en de raad sturing kan geven op een moment dat dit nog
zinvol is;
Deze motie is aangenomen met 19 stemmen vóór en drie stemmen tegen;
Daarmee dit een breed gedragen opdracht aan het college is;
De raad het college nadrukkelijk herinnert aan de correcte uitvoering van deze motie, met als
doel om ruimschoots in de gelegenheid te worden gesteld om wensen en bedenkingen af te geven over de individuele plannen;
Een dergelijke procedure is voorzien voor alle plannen behalve voor het grootschalige plan in
Leuth/Millingen;

Voor toelichting: Zie artikel 47 van het Reglement van Orde.

De raad voor dit plan weliswaar aan zet is als het gaat om vaststelling van het bestemmingsplan,
maar dat dit pas aan het einde is van een traject van intensieve voorbereiding;
De raad in meerderheid grote twijfels heeft bij het plan Wiek II omdat het draagvlak daarvoor
geheel ontbreekt; het plan te dicht ligt tegen de wijk Nielingen en een beperkende factor kan zijn
voor de ontwikkeling van Millingen aan de Rijn;
Verzoekt het college om ook voor het plan Leuth/Millingen een wensen en bedenkingenprocedure toe te passen indien het college het plan positief beoordeelt en voordat overgegaan wordt tot
opstelling van een bestemmingsplan;
Spreekt uit (oordeel) dat de raad het plan Wiek II niet wenselijk acht omdat draagvlak ontbreekt,
en verzoekt het college bij de initiatiefnemer nogmaals onder aandacht te brengen dat de raad
geen medewerking tot ontwikkeling zal verlenen als het draagvlak, naar oordeel van de raad, niet
aanwezig is
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
GJS, Alex ten Westeneind, Arnold Driessen
CDA Dave van Loon, Wim Bakker, Nick Bakker, Wilm Janssen
Mede-ondertekening
GVP Hennie Eikholt en Ruud Verstraaten
Sociaal Groesbeek Wiebo Kersten
VOLG Johanna Brouwer en Erik Weijers
Voor Berg en Dal Jos Peters en Toon de Jong
VVD Mechteld ten Doesschate
D66 Tessa Vorderman
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