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Motie behorende bij een niet geagendeerd onderwerp
De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 29-6-2017
Gelet op:
•
•
•
•
•

de opdracht die we als Achterhoekse gemeenten zijn aangegaan aan de tafel van Groenlo;
de taak die de gemeenteraad voor zichzelf ziet in de opgave van het vergroenen van de energiebehoefte in onze
gemeente;
het feit dat de gemeenteraad in een raadswerkgroep bezig is met als doel om te komen tot een integraal Project
Zonnepanelen (zie motie proefproject Zonnepanelen van 24 september 2015);
het feit dat de genoemde werkgroep er van overtuigd is dat zonne-energie een belangrijke schakel zal zijn in de
realisatie van de genoemde gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.
het feit dat in het buitengebied zich situaties voordoen die het verduurzamen van de woning remt doordat er
binnen het bouwvlak geen goede mogelijkheden voor plaatsing van zonnecollectoren zijn.

Overwegende dat:
•
•
•

alleen zonnepanelen op daken niet voldoende is voor de taakstelling die we ons zelf hebben opgelegd
bestaande ruimte slim gebruikt kan worden zonder dat het ruimtelijk beeld erdoor wordt aangetast
De motie het college in staat stelt om middels een facetbestemmingsplan “zonnecollectoren”, vooruitlopend op
de volgende bestemmingsplan wijziging buitengebied, zonnepanelen (voor eigen gebruik) buiten het bouwvlak
mogelijk te maken;

Is van mening dat:
•

Deze motie een eerste aanzet is tot het verruimen van de mogelijkheden om te verduurzamen in het
buitengebied;
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Draagt het college op:
een facetbestemmingsplan op te stellen met als doel:
de mogelijkheid te bieden om in het buitengebied, buiten het bouwvlak maar wel aansluitend aan het bouwvlak, energie
voor eigen gebruik d.m.v. zonnecollectoren op te wekken, zonder dat hiervoor een bestemmingsplanwijziging
aangevraagd hoeft te worden. Het genoemde plan uiterlijk september 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad.
en gaat over tot de orde van de dag
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M.G.E. Som

‘s-Heerenberg, 29-6-2017
De raadsgriffier,

D. Berends
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