MOTIE
AGENDAPUNTNUMMER 14. Voorstel betreft het vaststellen van de Regionale
Energiestrategie (RES) 1.0 Noord-Holland Noord (voor
grondgebied eigen gemeente)
Onderwerp
Aanhef
Inhoud

Conclusie

Inwoner participatie en maatwerk zonneweides
De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op
17 juni 2021
Constaterende dat
 Er onder de omwonenden van generiek
zoekgebied rondom de kernen nr. 29 en
zoekgebied 2 t.a.v. het RES traject in de
gemeente grote behoefte is om te participeren in
de uitrol naar locaties voor zonneweides
 er in deze gemeenteraadsvergadering waar de
RES 1.0 besproken wordt, het participatiebeleid
en de participatieverordening ook ter tafel komen
 de portefeuillehouder heeft toegezegd deze te
implementeren in het verdere RES traject
 er nog geen concreet participatieplan is
 er lokale coöperatieve initiatieven zijn op het gebied
van duurzame energie opwek
Draagt het college op
 om met omwonenden van zoekgebieden 2 en 3 op
basis van het nieuwe participatiebeleid criteria aan te
leggen voor zonneweidelocaties in deze
zoekgebieden, voorafgaand aan een
burgerparticipatieproces tezamen met de
initiatiefnemer
 deze criteria mee te nemen in het
besluitvormingsproces en daarbij de volgende
randvoorwaarden te hanteren vanuit de regierol van
de gemeente:
draagvlak
landschappelijke inpassing
in relatie tot andere opgaven
systeem efficiëntie
 voor aanvang van dit traject een procesvoorstel aan
de gemeenteraad voor te leggen
 om tegelijkertijd lokale duurzame energie opwek
initiatieven de mogelijkheid te bieden om alternatieve
locaties voor zonneweides uit te werken en die
ambtelijk voortvarend te behandelen- mits deze
voorstellen op basis van haalbaarheidsstudie en
bovengenoemde randvoorwaarden - en die ten bate
van een RES 2.0 bod te laten komen

en gaat over tot de orde van de dag.
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