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AMENDEMENT

Behorend bij voorstel nr.10 op de agenda van de raad van 2 april 2019
Amendement nr.

De raad van de gemeente Wierden, in vergadering bijeen op 2 april 2019;
Gelet op:
Het voorstel onder agendapunt 10 'Afwegingskader Grootschalige Duurzame
Energieopwekking nummer: "Z-18-32289 I RAA-19-01217" waarin onder punt 4 wordt voorgesteld de
noodzakelijke aanpassing van de legesverordening in een apart voorstel voor te leggen.
Overwegende, dat:
a. aanpassing van de legesverordening noodzakelijk is vanwege het voorstel om het volledige
legesbedrag voor project-omgevingsvergunningen alleen verschuldigd te laten zijn wanneer het
project daadwerkelijk door kan gaan vanwege een sluitende financiele business-case;
b. initiatiefnemers duidelijkheid verdienen inzake het verschuldigd zijn van de leges;
c. mogelijke planvorming stagneert wanneer die duidelijkheid niet direct en heel helder kan worden
gegeven.
Besluit:
Het onder 4. "de legesheffing voor grootschalige duurzame energieprojecten (met aantoonbare
maatschappelijke meerwaarde) zodanig aanpassen dat het volledige legesbedrag voor projectomgevingsvergunningen alleen verschuldigd is wanneer het project daadwerkelijk door kan gaan
vanwege een sluitende financiele business-case. Voor de wijziging van de legesverordening, die
noodzakelijk is om dit punt te effectueren, wordt een apart voorstel voorgelegd" te wijzigen in:
"de legesheffing voor grootschalige duurzame energieprojecten (met aantoonbare
maatschappelijke meerwaarde) zodanig aanpassen dat het volledige legesbedrag voor projectomgevingsvergunningen alleen verschuldigd is wanneer het project daadwerkelijk door kan gaan
vanwege een sluitende financiele business-case. De wiiziqinq van de leqesverordeninq, die
noodzakeliik is om dit te effectueren, wordt in een eerstvolqende raadsverqaderinq maar in ieder
qeval voor het zomerreces 2019 ter besluitvorminq voorqeleqd".
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AMENDEMENT Afwegingskader Duurzame Energieopwekking

Behorend bij voorstel nr. 10 op de agenda van de read van 2 april 2019

Amendement nr. 2:

De raad van de gemeente Wierden, in vergadering been op 2 april 2019;
Gelet op:
• Onze verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig omgaan met de aarde;
• De grote uitdagingen op het gebied van o.a. duurzame energieopwekking voortvloeiend uit het
Klimaat Akkoord van Parijs;
De
doelstelling van de gemeente Wierden om in 2024 20% hernieuwbare energie op te
•
wekken;
• Het nieuwe terrein dat wij betreden bij de besluitvorming in het kader van de energietransitie;
• Het belang van breed gedragen besluitvorming;
• De maatschappelijke discussie die op dit moment volop wordt gevoerd.

Overwegende, dat:
a. Het afwegingskader een goede basis biedt voor het in behandeling nemen van initiatieven
voor duurzame energieopwekking in de gemeente Wierden;
b. Het afwegingskader ruimte biedt voor maatwerk, ook met betrekking tot windenergie;
c. De besluitvorming in het kader van de energietransitie ook een leereffect heeft, o.a. in de
aanloop naar de nieuwe Omgevingswet;
d. De raad een rot dient te spelen bij de besluitvorming;
e. In dat kader de behandeling van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) een rot kan
spelen;
f. De besluitvorming bij een dergelijke ingrijpende transitie in de aanvangsfase niet beperkt kan
blijven tot alleen de kaderstellende rot van de read;
g. In de adviesnota alleen het argument voor een sneller doorlopen van de procedures als basis
wordt gebruikt;
h. De argumenten en voordelen om wet te werken met een VVGB niet aan de orde komen;
i. Bij de eerste evaluatie (na 1 jaar) opnieuw kan worden overwogen de initiatieven voor
zonneparken aan te wijzen als categorie van gevallen waarin geen verklaring van geen
bedenkingen is vereist (art. 2.27 Wabo juncto 6.5 Bor).
Besluit:
1. Punt 3 uit het voorgestelde besluit niet op te nemen.
Wierden, 2 april 2019
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