
Overzicht aangenomen moties 2019/2020/2021 

Bijgewerkt op 15-03-2021 

Vergadering Motie Stemverhouding Zaak Stand van zaken 

07-07-2020 Motie CU verkoop gemeentehuis 
Asperen (2) 

Aangenomen 
(15-14) 

 Raadsinformatienota is in voorbereiding. Vermoedelijk eind maart richting 
gemeenteraad.  

07-07-2020 Motie PvdA, D66 en DB sanering 
golfbaan Spijk  

Aangenomen  
(16-13) 

75116 IN112 ingekomen stukken raad 29-09-2020 

29-09-2020 Motie CDA DB SGP zonnepanelen 
op daken 

Aangenomen 
(18-8) 

 Toegelicht via Raadsinformatienota op 26-01-2021. Samengevat: 
 
In de motie wordt in het eerste deel opgeroepen tot het ontwikkelen van beleid om 
zonnepanelen op daken te stimuleren. In principe stimuleren we dit al als 
gemeente. 
Hoe we dat doen, hebben we toegelicht in de informatienota die op 26 januari van 
dit jaar op de agenda van de raad heeft gestaan. Hieronder zullen we dit nog even 
kort samenvatten. 
Naar aanleiding van het onderzoek dat, in opdracht van ons, door adviesbureau 
Over Morgen is gedaan naar de potentie van zon op dak hebben wij uw raad 
geïnformeerd. In de informatienota (zie bijlage) is aangegeven dat ruim 250 ha van 
de grotere (= > 15 kWp overeenkomend met ca. 42 panelen) daken in West Betuwe 
geschikt is voor zonnepanelen. Met geschikt wordt dan bedoeld qua ligging, qua 
zoninstraling en qua dakconstructie. 
In die informatienota is ook aangegeven dat er al een aantal projecten heeft 
gelopen en nog loopt met betrekking tot het stimuleren van zon op dak; Verzilver je 
Dak van de Provincie en de opdracht aan Energie Samen Rivierenland (ESR) om 
bedrijven en bedrijvenkringen actief te ondersteunen in de verduurzaming van hun 
bedrijf. Deze laatste krijgt een vervolg. Om bedrijven over de streep te trekken, 
geven we een 20 tal bedrijven ook een financiële tegemoetkoming (van € 800 = de 
kosten van zo’n onderzoek) in het doen van een onderzoek naar de dakconstructie. 
Door ESR wordt gezien dat dat vaak als een belemmering wordt ervaren. En dan 
met name door die bedrijven die niet zeker weten of hun dakconstructie wel stevig 
genoeg is en daarom op voorhand niet die investering van een dakonderzoek 
willen doen. Door deze tegemoetkoming hopen we ook die bedrijven zover te 
krijgen dat ze wel dat onderzoek doen en met een positief advies over de 
constructie ook daadwerkelijk over gaan tot het plaatsen van zonnepanelen op hun 
dak. 
 
Het tweede deel van de motie gaat over het probleem dat de netbeheerder heeft 
om de bedrijven die uiteindelijk hun dak ‘vol’ hebben gelegd met zonnepanelen ook 
daadwerkelijk aan te sluiten; het probleem van het overbelaste netwerk. Daarover 
zijn we periodiek met Liander in gesprek. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het 
regelstation in Vuren (Leuven) wordt inmiddels verdubbeld in capaciteit en voor 
het regelstation Neerijnen lopen op dit moment de procedures om ook dat station 
te verdubbelen. Verder is Liander met Tennet in gesprek over een extra verhoging 
van de capaciteit door middel van het ontwikkelen van een extra onderstation, 
mogelijk in West Betuwe. 
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15-12-2020 Motie CU DB PvdA woonvisie Aangenomen 
(unaniem) 

 Er wordt gewerkt aan een CPO-beleid. 

02-03-2021 Motie D66 natuurinclusief 
bouwen 

Aangenomen  
(17-13) 

 Wordt meegenomen in de Omgevingsvisie 

02-03-2021 Motie CU mede ingediend alle 
fracties Integraal Huisvestingplan 
Onderwijs 2021-2032 

Aangenomen 
(unaniem) 

 Een informatienota, met een stappenplan voor de ontwikkelingen in Beesd en de 
gevolgen voor het IHP, zal voor de raadsvergadering van 29 juni aangeleverd 
worden. 
 

02-03-2021 Motie SGP lichtreclame 
Waardenburg 

Aangenomen 
(25-5) 

 De aanvraagprocedure loopt nog. We zijn in afwachting van de aanvullende 
stukken/onderzoeken van de aanvrager en het advies van Rijkswaterstaat. 
 
Om tegemoet te kunnen komen aan de motie van de raad en de vergunning te 
weigeren is een juridische grondslag nodig. Daarvoor hebben we eerst 
bovenstaande informatie nodig 

     

     

     

     

     

     

 


