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Voorstel nr. 1030580
Onderwerp/ontwerpbesluit: Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van
duurzame elektriciteit
De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2021
_____________________________________________________ _____________________
Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor waardoorriet besluit komt-te
■luiden;
«-''O «—j
•
Het toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit vast
te stellen met daarbij de volgende aanvullende voorwaarden voor projecten van grootschalige
opwek op het vlak van zonne-energie:
Montfoort volgt de zonneladder met uitzondering van trede 4;
o Trede 1. zonnepanelen op daken en gevels
o Trede 2. zonnepanelen op onbenutte terreinen in bebouwd gebied
o Trede 3. zonnepanelen in landelijk gebied met dubbelfunctie; natuurfunctie of
landbouwfunctie.
o Trede 4. zonnepanelen in landelijk gebied
• Trede 1 heeft de prioriteit boven trede 2 en 3.
• De biodiversiteit van de omgeving en de biodiversiteit van de bodem mogen niet worden
aangetast. Na verwijdering van het zonneveld moet de bodemgesteldheid minimaal
dezelfde kwaliteit hebben als voorafgaand aan plaatsing van het zonneveld.
• Water, wegen en paden worden niet gezien als geschikt voor opwek van zonne-energie.
• Zonnepanelen dienen aantoonbaar te voldoen aan;
o Internationaal geldende arbeidsvoorwaarden, dus kinderarbeid- en slaafvrij.
o Circulaire standaarden, wat betekent dat er geen downcycling van grondstof
plaatsvindt maar het principe van cradle2cradle wordt toegepast
• Het karakter van de open polder mag niet worden aangetast
• Initiatiefnemer voert een gedegen participatie traject. Met de uitkomst van de participatie
wordt terdege rekening gehouden in het al dan niet toekennen van de vergunning.
• Van projecten anders dan trede 1 moet minimaal 50% van de financiële opbrengst direct
of indirect terecht komen bij inwoners woonachtig in gemeente Montfoort. Als de
initiatiefnemer de 50% niet kan aantonen dient hij te onderbouwen waarom dit het geval
is en welk percentage hij wel haalt.
• Vergunning wordt gegeven voor maximaal 20 jaar en wordt niet automatisch verlengd.
• Na afloop van de vergunning krijgt de locatie de oorspronkelijke bestemming
• Er worden niet meer vergunningen voor zon- en windprojecten verstrekt dan nodig zijn
voor de opwek van elektriciteit voor de eigen behoefte in gemeente Montfoort.
• Aan de beschrijving in dit raadsvoorstel kan door de initiatiefnemer geen enkel recht
ontleend worden voor wat betreft de leveringsomvang. De eindbeslissing over het
toekennen van de opdracht blijft voorbehouden aan de raad.

Toelichting:
Bij het raadsvoorstel afwegingskader willen we graag meer duidelijkheid bieden aan
initiatiefnemers voor zon- dan wel wind projecten.
Dit amendement bevat daarom extra voorwaarden voor projecten van grootschalige opwek.
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