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Emmen
17 december 2015
Structuurvisie "Emmen, Zonneakkers".

De 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;
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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 1 e 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

