AMENDEMENT
‘Regionale energiestrategie U16 1.0’ 2021-297
VOORKOM OVERLAST IN NIEUWGEIN DOOR DUURZAME OPWEK IN
BUURGEMEENTEN
A114
De gemeenteraad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op donderdag 23 september 2021,
Constaterende dat:
• Diverse gemeenten binnen de U16 kaders en uitgangspunten hebben vastgesteld voor het ontwikkelen
van zonne- en windenergie en het verduurzamen van de gebouwde omgeving.
• Daardoor gemeenten zelf aan zet zijn geweest voor het bepalen van zoekgebieden en ruimtelijke
inpassing.
• Om duidelijkheid te creëren hierdoor op verzoek van inwoners en de gemeenteraad van Nieuwegein een
kaart is gemaakt met daarop alle zoekgebieden van andere gemeenten langs de randen van Nieuwegein.
• Hieruit blijkt dat de gemeente IJsselstein een zon- en windzoekgebied heeft ontwikkeld langs de
gemeentegrens met Nieuwegein.
Overwegende dat:
• Dat plaatsing dichtbij woningen tot slagschaduw en geluidsoverlast leidt en daardoor een aanslag is op de
gezondheid van omwonenden.
• Grote windturbines langs gemeentegrenzen leidt tot conflicten met inwoners uit buurgemeenten. Een
voorbeeld hiervan in de polder Rijnenburg, waar de gemeente Utrecht voornemens is dichtbij Nieuwegein
grote windturbines te plaatsen
• De Nieuwegeinse raad daarom een brief aan de gemeenteraad van Utrecht heeft gestuurd waarin deze
zich uitspreekt tégen het plaatsen van windmolens in de polder.
• De inwoners van Nieuwegein zijn uiterst bezorgd over de windturbines die IJsselstein voornemens is te
plaatsen in het zoekgebied dicht langs de gemeentegrens van Nieuwegein.
• Het Toets- en afwegingskader duurzame energie IJsselstein, op 20 mei 2021 is vastgesteld door de
Ijsselsteinse raad. Hierin niets wordt gezegd over eventuele overlast bij buurgemeenten.
• Wij willen dat onze Nieuwegeinse inwoners gehoord worden en dat rekening wordt gehouden met hun
belangen als het gaat om het plaatsen van overlast gevende voorzieningen zoals windturbines langs de
Nieuwegeinse gemeentegrenzen.

Besluit:
Beslispunt toe te voegen:
Beslispunt 3:

Het college op te dragen er alles aan te doen dat potentiële windturbines van andere gemeenten in de
U16 geen overlast mogen veroorzaken bij inwoners van Nieuwegein die langs de gemeentegrenzen
wonen. Daar waar wel zoekgebieden zijn, het betreffende college van B&W per brief hiervan op de hoogte te
stellen en een afschrift hiervan naar betreffende gemeenteraad te sturen. Voorts dient in de brief
meegenomen te worden dat de inwoners van Nieuwegein mee dienen te doen met een gedegen
participatietraject in de betreffende gemeente.
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Amendement RES 1.0 afhandeling Moties
AM behorend bij Raadsvoorstel 2021-351 over het ontwerp van de RES 1.0 voor de
raadsvergadering van 30 september 2021.
Constaterende dat,
• In het voorgestelde besluit onder punt 3 gevraagd wordt moties 2020/07 tot en met
2020/10 als afgehandeld te beschouwen;
• De moties heel divers zijn, en er geen terugkoppeling naar de raad per motie is
geweest;
• Motie 2020/08 onder meer vraagt om bij een definitief bod (nu dus) met een plan te
komen hoe het % geschikt dak voor zonnepanelen kan worden verhoogd;
• Motie 2020/09 vraagt om ook nieuwe innovatieve en alternatieve vormen van
energieopwek en/of opslagmiddelen mee te nemen in de RES 1.0;
• Motie 2020/10 vraagt om bij de uitwerking van een definitief bod te onderzoeken of
en hoe zonnevelden bijdragen aan een betere biodiversiteit en wat het effect is van
zonnevelden op landbouwgrond in relatie tot droogte. En afhankelijk van deze
resultaten meerdere acties te ondernemen;
Overwegende dat,
• Betreffende motie 2020/08:
o Het college wel inspanningen heeft verricht in samenwerking met
buurgemeenten om meer zonnepanelen op grote daken te leggen,
o Er in elk geval lokaal samen met inwoners en organisaties meer
inspanning/denkwerk verricht zou mogen worden om te komen tot een hoger
%;
o Er nog geen plan aan de Raad is gepresenteerd om bij een definitief bod het
% geschikt dak voor zonnepanelen te verhogen.
o Utrechtse Heuvelrug geen ambitie heeft geformuleerd voor zon op daken
o Het potentieel voor onze gemeente onvoldoende in beeld is
o En daarmee niet afdoende aan de motie tegemoet is gekomen
•

Betreffende motie 2020/09:
o Er onvoldoende concrete innovatie ideeën en technieken in de RES 1.0
benoemd zijn.
o Het college de duurzaamheidsraad om advies heeft gevraagd, maar het advies
nog niet ontvangen is.
o Het college innovatie heeft uitgevraagd bij het vergunnen van zonnevelden,
maar het effect hiervan nog niet bekend is.
o Het college bezig is met een partnership met de Universiteit Utrecht maar nog
niet duidelijk is hoe dit er uit gaat zien etc.
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o Derhalve de raad onvoldoende kan beoordelen of het college zich maximaal
ingespannen heeft de motie uit te voeren.
•

Betreffend motie 2020/10:
o De motie biodiversiteit pas is afgerond als op dit punt beleid is vastgesteld of,
indien er sprake is van een concrete locatie, de raad een inrichtingsplan en
bijbehorend (positief) ecologisch onderzoek heeft ontvangen,
o De Raad genoemde documenten niet heeft ontvangen. En daarmee ook de
gevolgen niet afdoende kan beoordelen
o En daarmee niet afdoende aan de motie tegemoet is gekomen

Besluit
• het Raadsvoorstel onder punt 3 als volgt aan te passen:
‘De motie 2020/07 als afgehandeld te beschouwen.’
• Aan het Raadsvoorstel het volgende punt toe te voegen:
‘Het college legt uiterlijk in het 1e kwartaal 2022 een actieplan kleinschalig én
grootschalig zon op daken voor aan de gemeenteraad. In dit actieplan wordt in elk
geval de potentie nauwkeurig in beeld gebracht, een ambitie voor 2030
geformuleerd en concrete acties benoemd die tot 2030 gedaan gaan worden om
deze ambitie te verwezenlijken.’
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Classification: Restricted (V2)

AMENDEMENT 1

Aan het voorgesteld besluit toe te voegen
4. Het volledige gebied langs de A12 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de RES 1.0 toe te voegen
als beschikbaar voor de plaatsing van zonnepanelen (het zogenaamde zonnelint).
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AMENDEMENT 2

Het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen
1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 en
het college op te dragen hier uitvoering aan te geven in regionaal verband.
2. Het gebied ten zuiden van de A12, ten noordoosten van Overberg, niet aan te merken als
zoekgebied voor windenergie (zie ook het kaartje op bladzijde 17 van bijlage 1 van de Regionale
Energie Strategie 1.0 van de U16) en de RES 1.0 en alle relevante stukken daarop aan te passen.
3. De moties 2020/07, 2020/08, 2020/09 en 2020/10 als afgehandeld te beschouwen.
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