




















AMENDEMENT 

De gemeenteraad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op donderdag 17 
december 2015; 
gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel RA15.0086: Vaststelling structuurvisie 
'Emmen, Zonneakkers' 

Constaterende dat: 

- In de structuurvisie medewerking wordt gegeven aan het plaatsen van 
grondgebonden zonnepanelen op geselecteerde werklocaties. 

- De geselecteerde werklocaties benoemd zijn als: 
o Bedrijventerreinen 
o Tuinbouwbedrijven in de tuinbouwconcentratiegebieden Erica en 

Klazienaveen 
o (Oorspronkelijk) Tuinbouwconcentratiegebied Rundedal 
o Nabij dorpen en wijken als pilot 
o Bouwpercelen agrarische en overige bedrijven buitengebied. 

- Voor Llocatie, Tuinbouwbedrijven in de tuinbouwconcentratiegebieden Erica en 
Klazienaveen een extra criterium geldt dat de energieafzet in meerdere mate (50%) 
ten gunste moet komen van de eigen bedrijfsvoering. 

Overwegende dat: 

- Hier sprake is van rechtsongelijkheid 
- Het onmogelijk lijkt om de 50 % norm te handhaven. 
- Dit college voorstander is van verminderde regelgeving 
- Deze 50 % norm niet geldt voor andere vormen van duurzame energie 



Besluit: 

Punt 1 en 3 van het raadsvoorstel onveranderd vast te stellen. 
Punt 2. Als volgt te wijzigen: 
De structuurvisie 'Emmen, Zonneakkers' en de verbeelding met nummers 
NLIMRO.0114.2015005-S701 en Ondergrond-Emmen-2015-03.dxf vast te stellen met een 
aanpassing van de tekst op bladzijde 18: 
De zin: Dus minimaal 50 % van de opbrengst dient in het bedrijf te worden gebruikt, te 
laten vervallen. 
En een aanpassing van de tekst op bladzijde 20: 
Bij het criterium bovenaan biz 20 bij de 3de bullet: 
De energieafzet moet aantoonbaar in meerdere mate (50%) ten gunste komen van de 
eigen bedrijfsvoering van één of meerdere bedrijven gezamenlijk in de tuinbouwgebieden. 
De toevoeging (50%) te laten vervallen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

VVD Emmen 

Johan Scheltens 
Fractievoorzitter VVD 



Motie 

Plaats 
Datum 
Onderwerp 

Emmen 
17 december 2015 
Structuurvisie "Emmen, Zonneakkers". 

Oe raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 17 december 2015; 

Constaterende dat: 

de Structuurvisie "Emmen, Zonneakkers" zich, als gevolg van provinciaal beleid, met name richt op 
de realisatie van zonneakkers op bedrijventerreinen en in de tuinbouwgebieden (incl. Rundedal); 
de gemeente een taakstelling kent om 95,5MW aan windenergie te realiseren, waartoe in het 
Regieplan een aantal zoekgebieden zijn aangewezen; 
het mogelijk is slimme energiekoppelingen tussen windenergie en zonne-energie te leggen; 
in de gemeentelijke Energienota een belangrijke rol is weggelegd voor zonneakkers in de 
doelstelling om C02 neutraal te kunnen gaan worden; 
het Energieprogramma, zijnde deel 2 van de gemeentelijke Energienota dit jaar afloopt en op een 
aantalonderdelen niet meer actueel is; 

Overwegende dat: 

smartgrids een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de omgeving om te kunnen 
verduurzamen; 
de aanwezigheid van een zonneakker kan bijdragen om een smartgrid te ontwikkelen en de 
mogelijkheden daarvoor ook in het buitengebied aanwezig moeten zijn, waar kansrijke koppelingen 
gelegd kunnen worden; 
het huidige provinciale beleid weinig ruimte biedt tot het leggen van mogelijk kansrijke koppelingen 
tussen windenergie en zonne-energie in de gemeentelijke zoekgebieden voor windenergie; ; 
het onzeker is dat de beschikbaar gestelde ruimte in de Structuurvisie "Emmen Zonneakkers" 
voldoende is om de doelstelling zoals verwoord in de gemeentelijke Energienota te kunnen 
behalen; 
het wenselijk is gelet de vele en snelopvolgende ontwikkelingen in energiebesparing en duurzame 
energie, de gemeentelijke Energienota te actualiseren, aan te vullen en bij te stellen om de 
doelstelling van C02-neutraliteit in 2050 hernieuwd invulling te geven; 
de Energienota in beginsel de plek is waar een integrale afweging gemaakt moet worden ten 
aanzien van de verschillende vormen van energiebesparing en duurzame energie, en vervolgens op 
basis daarvan op deelniveau nadere uitwerking kan plaatsvinden; 



Emrnen 

Verzoekt het college: 

met de provincie Drenthe in gesprek te gaan welke mogelijkheden er in het buitengebied gecreëerd 
kunnen worden om zonneakkers onderdeel te kunnen laten zijn van een smartgrid in de 
zoekgebieden waar windmolens gerealiseerd moeten gaan worden; 
in het 4e kwartaal van 2016 een eerste evaluatie uit te voeren op de structuurvisie "Emmen, 
Zonneakkers" en de uitkomsten hiervan te betrekken bij de opstelling van een hernieuwde 
Energienota. 
in het 1e kwartaal van 2017 een geactualiseerde en bijgestelde Energienota aan de gemeenteraad 
voor te leggen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening, 

Wakker Emmen 
H. Linnemann 

CDA 
A.H. Gijlers 


