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Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 19.0000519
Onderwerp: Beleidskader zonneweides - uitwerking duurzaamheidsfonds
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 1 april 2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. gemeente Noordoostpolder een duurzaamheidsfonds gaat instellen waaraan
initiatiefnemers in zonneweides een participatiebijdrage gaan afstaan;
2. door middel van dit fonds kan de brede energietransitie in de gemeente
gestimuleerd worden,
van mening dat
1. dit duurzaamheidsfonds zonneweides (structureel) middelen ter beschikking gaat
stellen welke kunnen bijdragen aan het bereiken van onze
duurzaamheidsdoelstellingen;
2. de opbrengst van dit fonds ten goede moet komen aan alle inwoners van
Noordoostpolder;
3. een weloverwogen keuze moet worden gemaakt met betrekking tot de inzet van
deze (structurele) middelen;
4. de raad vanuit zijn budgetrecht bij de keuze voor wat betreft de inzet van deze
middelen moet worden betrokken,
besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen:
1. in te stemmen met het beleidskader'Zon in de polder', gebiedsgericht
beleidskader voor zonneweides, met dien verstande dat de tekst (par. 6.2 op
pagina 32) als volgt wijzigt:
Het duurzaamheidsfonds wordt de komende periode verder uitgewerkt. Er zal
aandacht besteed worden aan hoe de gelden verdeeld zullen worden. Hier zijn
echter verschillende mogelijkheden voor7-wa-a-r-b-ij de inwoners en bedrijven von
de gemeente Noordoostpolder een grote mate van inspraak kunnen hebben.. In
overleg met de raad wordt een verdeling gemaakt. Hierbij krijgen
bedrijven en inwoners uit de gemeente Noordoostpolder een grote mate
van inspraak.
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