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Raadsinformatiebrief inzake initiatiefvoorstel Zonnepanelen in de 19e eeuwse schil
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In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Dit initiatiefvoorstel wordt ingetrokken. Er zal een raadsbrede werkgroep worden gestart
die zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen in de 19e eeuwse
Schil mogelijk te maken.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 maart 2016 20:15
De commissie bespreekt het initiatiefvoorstel en de reactie van het college hierop. De
fractie PvdA geeft namens de indienende fracties aan dat er bewust is gekozen om te
pleiten voor verruiming, maar nog niet concreet aan te geven hoe die verruiming er
concreet uit ziet. De indieners willen zoeken naar een verruiming die op draagvlak kan
rekenen. De fractie BVD geeft aan juist behoefte te hebben aan een concreet voorstel,
zodat de fractie ook een standpunt kan bepalen. Het college geeft aan tegen de
verruiming te zijn omdat de Welstandsnota al veel ruimte biedt. De commissie
discussieert vervolgens over het onderscheid tussen de historische binnenstad en de
19de Eeuwse Schil, over de huidige technologische ontwikkelingen en over het recente
moment waarop het huidige beleid is vastgesteld. De fractie D66 maakt het punt dat voor
de historische 19de Eeuwse Schil alles is geregeld over zonnecellen, maar niets over
zonnepanelen (zie pagina 68 van de Welstandsnota).
De commissie besluit het initiatiefvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 29 maart 2016. Ruim van tevoren zullen de indieners van het
voorstel een concreet ontwerp besluit bij het initiatiefvoorstel voegen. De bespreking in de
raad zal zich richten op dit besluit.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 februari 2016 21:30
De commissie besluit dit initiatiefvoorstel te bespreken in een commissie. De commissie
wil het stuk pas agenderen als de reactie van het college ook beschikbaar. De commissie
verzoekt in de reactie ook in te gaan op de eerder gedane suggestie om bewoners uit de
Schil te laten participeren in zonneparken.

