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Amendement
INGEKOMEN

De raad bijeen in de vergadering van 9 april.
Overwegende dat:

11 APR 2019

De gebiedsraad waardevolle informatie heeft aangereikt;
Deze informatie verder moet worden uitgewerkt in nieuw beleid;
Het gewenst is bij dat advies aanvullende informatie te vergaren, teneinde ţen zo volledig
mogelijk inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden om 731TJ in het buitengebied te

realiseren;
Het college reeds heeft toegezegd de raad te betrekken bij de formulering en vaststelling van
de opdracht/kaders voor de MER.

Besluit
1.
2.

Kennis nemen van het advies van de gebiedsraad;
In de gemeente Beuningen de grootschalige duurzame energie in het buitengebied op te
wekken door zonnevelden en wind;
- 2a. In beginsel akkoord te gaan met tweederde wind en eenderde zon als basis voor de
(vrijwillige) MER;
- 2b. De (vrijwillige) MER voor zon en wind op te dragen aan een onafhankelijke1 partij
waarbij het voorgestelde onderzoeksgebied wordt uřtgebreid naar de westgrens van onze
gemeente (voor zon en wind) en waarin de grijze gebieden worden meegenomen (voor zon);
- 2c. Besluit de inzichten van de MER als bedoeld onder 2b te gebruiken om te komen tot

3.

realisatie van 731 TJ in het buitengebied;
De zoekzone voor grootschalige zonne-energie vast te stellen in:
- 3a. In het kommengebied, in beginsel beleidsplafond 40 hectare;
- 3b. In het oeverwallengebied, in beginsel beleidsplafond 20 hectare;
- 3c. In de grijze gebieden, te weten de afvalstortlocatie ARN, de geluidswallen langs A73 en
A50, (Grondbank) en de zandwinplassen (Hl en Beuningse Plas): in beginsel geen

4.
5.

beleidsplafond maar maatwerk;
Het eigendom en de exploitatie van een windmolenpark deels in handen te laten komen van
een lokale energie coöperatie;
Een krediet ad C 100.000,- beschikbaar te stellen voor het doorlopen van een ruimtelijk
ordeningstraject waaronder een MER om ten behoeve van een goede ruimtelijke
onderbouwing.
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íŕbonden met partijen die mogelijk een belang kumen hebben in de ontwikkeling

