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Motie vreemd aan de orde van de dag inzake de zonneladder

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 28 februari 2019,

Overwegende het volgende :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

De aanleg van zonnepanelen één van de bijdragen is aan de energietransitie;
Het voor agrariërs financieel aantrekkelijk kan zijn om landbouwgrond in exploitatie te geven
aan een investeerder in zonne-energie;
Ook gemeenten zich oriënteren op de aanleg van grootschalige zonneparken op braakliggend
terrein;
Het onoverdacht aanleggen van zonne parken, hoe loffelijk ook vanuit het oogpunt van
duurzaamheid, niet strookt met het oogpunt van zuinig ruimtegebruik en respectering van
natuurwaarden, temeer daar zonneparken zo' n dertig jaar meegaan;
Bij het toestaan van zonneparken telkens een afweging moet plaatsvinden tussen vaak
strijdige overwegingen van ruimtegebruik en natuurwaarden;
Een zogenaamde zonneladder voor deze afweging een kader biedt met afwegingsfactoren
voor een zo optimale keuze van een locatie voor een zonne park (zie :
natuurenmilieufederaties.nl, constructieve zonneladder);
Een ladder verschillende tredes inhoudt, bijvoorbeeld :
Trede 1: No regret (eigen dak van huur- of koopwoningen, onbenutte bebouwde
locaties zoals overkappingen, parkeerterreinen, vuilstort en infrastructurele werken
zoals geluidsschermen);
Trede 2: Zorgvuldig inpassen (langs infrastructurele werken zoals wegbermen en
dijktaluds);
Trede 3: Combineren op gevoelige locaties (langs stad- of dorpsrand, minder
efficiënte landbouwgrond e.d.);
Een zonneladder niet los kan worden gezien van een 'zonneplan ' waarin zijn opgenomen
onder meer transitiedoelen, de genoemde treden en randvoorwaarden, fasering, toetsing en
evaluatie;

Roept het college op;
a.
b.

De raad een constructieve zonnel adder te presenteren en wel aan het einde van het tweede
kwartaal;
Daartoe via een voorafgaande bijeenkomst de gevoelens te peilen van de raad ;

En gaat over tot de orde van de vergadering,
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