AMENDEMENT

Agendapunt 15 - Beleidskader hernieuwbare energie

Onderwerp: wijzigen en vaststellen beleidskader hernieuwbare energie
De raad van de gemeente Hattem, in vergadering bijeen op 29 juni 2020
Constaterende dat:
1. de raad van Hattem, n.a.v. de bestuurlijke Startnotitie RES Noord-Veluwe, in december
2019 een motie heeft aangenomen, waarbij o.a. is vastgelegd, dat in april of mei 2020
het beleidskader wordt vastgesteld m.b.t. “ruimtegebruik” (fysieke leefomgeving) en
“het bevorderen van draagvlak”.
2. de “fysieke leefomgeving” omvat: “veilige en gezonde leefomgeving, goede
omgevingskwaliteit, economische omgeving, woonomgeving.”
3. het “bevorderen van draagvlak” omvat: “evenwichtige lastenverdeling, burgermonitor,
brede publieksaanpak, burgerdialoog, participatie bij hernieuwde energieopwekking”.
4. het college nu voorstelt om het beleidskader hernieuwbare energie vast te stellen.
overwegende dat:
1. het beleid m.b.t. de fysieke leefomgeving nog (verder) vastgesteld moet worden in de
omgevingsvisie in samenspraak met de samenleving in Hattem;
2. het bestemmingsplan Buitengebied Hattem, inclusief MER, nog in procedure is;
3. De op 28 januari 2020 ingediende motie over de verplichting om voor 2021 een
participatieverordening op te stellen is opgenomen in de Invoeringswet Omgevingswet
(kamerstukken 34986 vergaderjaar 2019-2020);
4. uit gesprekken en bijeenkomsten met inwoners inzake de procedure Bestemmingsplan
Buitengebied en Omgevingsvisie, er weinig draagvlak lijkt te zijn voor grootschalige
windenergie projecten op het grondgebied van Hattem;
5. Hattem in het kader van de fysieke leefomgeving bijdraagt aan grootschalige
windenergie door de 4 windturbines in Oldebroek, op de grens met Hattem;
6. in het concept-bod RES van de regio Noord-Veluwe geen zoekgebieden zijn
aangewezen, (met goedkeuring van de provincie Gelderland), voor grootschalige
windenergie op het grondgebied van Hattem;
7. in hoofdstuk 2 (bovenlokaal beleid) van het voorliggende Beleidskader hernieuwbare
energie wordt beschreven, dat naast de RES ook andere grootschalige windenergie en
zonneparken mogelijk kunnen zijn;
8. het voorliggende Beleidskader ook kaders omvat voor kleinschalige windturbines met
een maximale tiphoogte van 40 meter, kaders voor mini turbines en kaders voor
planologische medewerking voor zonne-energie;
9. de gemeenteraad verantwoordelijk is voor het beleid m.b.t. hernieuwbare energie.

Besluit:
1. dat het Beleidskader hernieuwbare energie op de onderdelen, zoals hieronder beschreven
bij A t/m E, wordt gewijzigd en vervolgens wordt vastgesteld:
A. Bij 2.2. omgevingsvisie “Gaaf Nederland” wordt achter “de volgende tekst weer:”
toegevoegd: (In het RES Noord-Veluwe zijn geen zoekgebieden opgenomen voor
grootschalige windenergie. De Raad is van mening, dat punt 2.2. en bijlage 2 m.b.t.
grootschalige windenergie buiten beschouwing blijven in dit beleidskader tot de Raad
van Hattem de omgevingsvisie en het omgevingsplan heeft vastgesteld.)
B. Bij 3.6. grote windturbines wordt als eerste kader vermeld: In de RES Noord-Veluwe
zijn geen zoekgebieden opgenomen voor grootschalige windenergie op het
grondgebied van Hattem. Dit betekent, dat de Raad van Hattem eventuele (buiten de
RES) ontvangen verzoeken voor grootschalige energie worden afgewezen. De
gemeente Hattem werkt momenteel aan de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Na
vaststelling hiervan kunnen eventuele nieuwe aanvragen voor grootschalige
windenergie aan de omgevingsvisie en het omgevingsplan worden getoetst.
C. Pagina 22: Laten vervallen: “Voor de voormalige stortplaats wordt in overleg met de
Provincie een uitzondering gemaakt.” Nieuwe tekst: T.a.v. de voormalige vuilstort zal
onderzocht worden of deze geschikt is voor zonnepanelen. Naast de andere kaders
voor planologische medewerking gelden bij dit onderzoek de volgende specifieke
uitgangspunten:
i.
Aangetoond moet worden, dat de natuurwaarde van de voormalige vuilstort
verhoogd kan worden.
ii.
Aangetoond moet worden, dat de verbindingsfunctie van de voormalige vuilstort
kan worden versterkt.
iii.
Indien blijkt, dat deze locatie geschikt is en aan de uitgangspunten wordt
voldaan kan de omgevingsverordening van Gelderland voor deze locatie
worden gewijzigd, waarbij de bestemming zonnepanelen wordt vastgelegd.
D. Pagina 22 punt 11: “voor minimaal 20% van de waarde” wordt: voor minimaal 40% van
de waarde.
E. Pagina 22 punt 12: Toevoegen voor “Overlast” de zin. Onder buren wordt verstaan:
Voor zonneparken tot 2 hectare wordt een straal van minimaal 250 meter en voor
grotere zonneparken een straal van minimaal 500 meter als minimale afstand genomen
( alsmede de woningen, welke direct zicht hebben op een zonnepark) voor
procesparticipatie met omwonenden.

Namens de CDA-fractie, H. Kremer

