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Amendement anterieure overeenkomst Bahrseweg.
De gemeenteraad van Doetinchem in vergadering bijeen op donderdag 30
september 2021;
gelezen het raadsvoorstel Concept anterieure overeenkomst zonnepark
Bahrseweg;

overwegende dat:
er op 29 april 2021 een pittige discussie in deze raad is gevoerd over de
voorstellen van het college;
er een amendement is aangenomen bij de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen zonnepark Bahrseweg, waarin stond dat de raad het concept
anterieure overeenkomst te bespreking en ter vaststelling naar zich toe zou
krijgen;
de raad dit nodig vond gezien er grote twijfels waren over de vertaling van
de eerder vastgestelde beleidskaders;
het college de omgevingsvergunning niet meer kan weigeren wanneer we
nu een verklaring van geen bedenken afgeven en wanneer de anterieure
overeenkomst niet wordt uitgevoerd conform de inhoud, de bouw van een
zonnepark niet kan worden tegen gehouden;
constaterende dat:
- er wel een boeteclausule opgenomen is n de anterieure overeenkomst, maar
dat deze alleen geldt voor de landschappelijke inpassing, niet voor de
naleving van de participatie onderdelen;
- het voorliggende voorstel enkel een stappenplan behelst, maar geen
concrete uitvoering aangeeft;
- voor burgers die mee willen participeren het onmogelijk is om in te schatten
wat er gaat gebeuren, met name op financieel vlak;
- uit de antwoorden die het CDA kreeg op hun vragen d.d. 20 september 2021
duidelijk naar voren komt waar de risico's zitten;
- dat dit inhoud dat college, raad en de burgers niet meer kunnen sturen en
dus totaal afhankelijk zijn van de goede wil en intenties van de eigenaren;
- de raad niet voor niets een duidelijk en concreet beleidskader vastgesteld;
- de raad een controlerende rol heeft en wannrer nodig moet kunnen
bijsturen;
- het voorliggende voorstel gezien zal worden als voorbeeld voor komende
initiatieven;

-

de conclusie nu is dat het college het amendement van 29 april 2021
onvoldoende heeft uitgewerkt;

besluit:
- het beslispunt uit het raadsvoorstel Concept anterieure overeenkomst
zonnepark Bahrseweg als volgt te wijzigen:
De concept anterieure overeenkomst voor het zonnepark Bahrseweg (nog)
niet vast te stellen;
en roept het college op:
- opnieuw met Kronos in gesprek te gaan;
- duidelijk richting aan te geven hoe medeparticipatie er financieel uit gaat
zien;
- wanneer medeparticipatie niet gaat lukken, dan vooraf een bedrag vast te
stellen buiten de 45 eurocent;
- deze uitwerking opnieuw aan de raad ter besluitvorming te doen toekomen;
en besluit voorts:
- het voorstel Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Bahrseweg aan te
houden voor besluitvorming tot de raad ingestemd heeft met de anterieure
overeenkomst;
en gaat over tot de orde van de dag.
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