Eigenstandige Motie 3 MONITORING DUURZAME ENERGIE

Motie 3 is unaniem aangenomen.

De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 22 november 2018.
Constaterende dat:
- De energietransitie van de gemeente Roosendaal noodzakelijk is om te voldoen aan landelijke en
Europese regelgeving en daarnaast aan de eigen behoefte aan verduurzaming.
- Er vele aanvragen voor de aanleg van zonneparken bij de gemeente zijn binnengekomen die binnen een
jaar leiden tot de aanleg van het maximale oppervlak van 75ha tot 2023 zoals dat is neergelegd in de
Beleidsvisie Zonne-energie.
- Zonneparken in trede 3 vallen van de zonneladder uit de Beleidsvisie Zonne-energie en de invulling van de
lagere tredes op dit moment achterblijft, terwijl die volgens de beleidsvisie juist de meer wenselijke
toepassingen van zonne-energie vormen.
Overwegende dat:
- Zonneparken een uitstekende optie zijn voor het verkrijgen van duurzame energie op lange termijn.
- Zonneparken in de gemeentelijke randzone en in het buitengebied echter niet de enige optie zijn om de
nodige duurzame energie op te wekken.
- Er binnen het stedelijk gebied diverse mogelijkheden zijn met onder andere zonnepanelen om duurzame
energie te verkrijgen, waarmee invulling kan worden gegeven aan tredes 0,1,2 van de zonneladder.
- De ontwikkelingen op dit gebied erg snel gaan, zodat waarschijnlijk op korte termijn de mogelijkheden om
de lagere tredes in te vullen beter en aantrekkelijker zijn.
Van mening zijnde dat:
- De aanleg van 75ha aan zonneparken een grote impact heeft op de leefomgeving en op de natuur en het
milieu,
- Andere vormen van duurzame energieopwekking zoals via wind en/of water ook nader onderzocht dienen
te worden om de afhankelijkheid van grote zonneparken in de randzone en het buitengebied te
minimaliseren.
- De raad en de inwoners moeten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van trede 0,1,2,3 van de
zonneladder en over de inzet op andere vormen van duurzame energieopwekking.
Draagt het college op:
1. Om de raad en inwoners tweemaal per jaar t/m 2022 te informeren over de ontwikkelingen binnen de
gemeente Roosendaal aangaande trede 0,1,2,3 van de zonneladder.
2. Om andere vormen van duurzame energieopwekking binnen de gemeente Roosendaal uitgebreid te
onderzoeken en hiervan een integrale analyse te maken i.c.m. zonne-energie en deze beschikbaar te
stellen aan de raad.
3. Om een Roosendaals e-duurzaamheidsloket op te richten en te ontwikkelen tezamen met het nog uit te
voeren actieprogramma “duurzaamheid 2019-2022” waar informatie wordt verschaft voor inwoners,
bedrijven en investeerders.
4. Om contact met Roosendaalse bedrijven (terreinen) te intensiveren op het gebied van duurzaamheid.
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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