
                                            

 

 

 

 

 

MOTIE 

 

Onderwerp: Duurzame zonne-energie 

Motie op grond van artikel 29 Reglement van Orde. 

Indieners: Koen Dieker (DorpEnPlattelandBeweging), Gülden Siner-Sir (PRO!), Richard de Lange (ADA) 

 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 24 november 2022; 

 

Constaterende dat: 

1. De gemeente Oude IJsselstreek in 2030 energieneutraal wil zijn; 

2. Vrijwel iedereen de noodzaak van duurzaam opgewekte energie inziet; 

3. De gemeenteraad op 27 juni 2019 de afspraak heeft gemaakt dat het kader wordt 

geëvalueerd en dat die evaluatie nu klaar is; 

4. De raad nu wordt voorgesteld om de gepauzeerde initiatieven uit de tweede tranche af te 

wijzen en om nieuwe initiatieven als maatwerk in behandeling te nemen; 

5. De tweede tranche zonnevelden onder inwoners enorm veel onrust heeft opgeleverd welke 

duidelijk heeft gemaakt dat er voor grootschalige zonnevelden geen draagvlak is; 

6. Dat het Burger Initiatief Oude IJsselstreek geen voorstander is van grote zonnevelden op 

landbouwgrond en vindt dat zonne-energie in principe op daken hoort; 

7. Er al 81% van de doelstelling voor duurzame opwekking is behaald waarmee wij vooroplopen 

ten opzichte van andere gemeenten; 

8. Er nog volop ruimte is voor zonnepanelen op daken van bedrijfs-/staldaken en andere 

plekken; 

9. Er door particulieren steeds meer zonnepanelen zijn en worden gelegd; 

10. Bij de zuivering in Etten jaarlijks 2,5 miljoen kuub biogas wordt opgewekt en de gemeente 

ook deelneemt in een zonnepark in Braamt. 

Overwegende dat: 

1. De zonneladder dient te worden toegepast die zegt dat eerst dient te worden gekeken of 

zonnepanelen op gebouwen kunnen worden gelegd en pas als laatste op landbouwgrond; 

2. Landbouwgronden bedoeld zijn voor voedselproductie; 



3. Het vol leggen van landbouwgrond met zonnepanelen veelal gebeurt door grote 

buitenlandse investeerders die met Nederlands belastinggeld naar het buitenland 

vertrekken; 

4. De tijd niet heeft stilgestaan en de ontwikkelingen snel gaan, bijvoorbeeld de opbrengst van 

zonnepanelen is veel hoger, monovergisters en waterstof zijn al praktijkrijp en de opslag van 

elektriciteit is beter en goedkoper geworden; 

5. Klimaatdoelstellingen niet kunnen worden behaald zonder burgerparticipatie; 

6. Uitrol van grootschalige zonne-energieprojecten door fors toegenomen kosten al nauwelijks 

meer rendabel is. 

 

Verzoekt het college om: 

1. Vooralsnog geen initiatieven voor zonnevelden op landbouwgrond in behandeling te nemen; 

2. Zich samen met Liander maximaal in te zetten op netcongestie, want dat is nu een groot 

probleem; 

3. Zich maximaal in te zetten op verduurzaming van bedrijventerreinen door middel van 

financiering en begeleiding; 

4. Zich maximaal in te zetten op stimulering van zon op daken, zowel voor eigen gebruik als 

voor teruglevering, zowel voor bedrijven als voor particulieren. Zon op dak dient de norm te 

zijn; 

5. Isolerende maatregelen maximaal te stimuleren, immers alles wat wordt bespaard hoeft niet 

te worden opgewekt; 

6. De samenwerking met het Burger Initiatief Oude IJsselstreek te continueren. 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

 

Ondertekening: 

 

Koen Dieker    Gülden Siner-Sir  Richard de Lange 

 

DorpEnPlattelandBeweging  PRO!    ADA 


