Amendement
123

Onderwerp: Raadsvoorstel Vaststellen Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Holland Rijnland
(Z/20/042310/241404)

De raad van de gemeente Voorschoten in zijn vergadering bijeen d.d. 9 juni 2021

gezien het Raadsvoorstel Vaststellen Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Holland Rijnland
(het “Raadsvoorstel”),
Constaterende:


dat

in

de

RES

1.0

voor

Voorschoten

twee

zoekgebieden,

gelegen

in

de

Duivenvoordecorridor en Papenwegsepolder, voor zonnevelden zijn aangegeven langs
de uitvalswegen naar Leidschendam en Wassenaar;


de Duivenvoordecorridor een beschermde status heeft en de Papenwegsepolder een
gebied is waar weidevogels broeden;




deze gebieden verder van waarde zijn voor het karakter van Voorschoten;
omvangrijke investering zijn gedaan deze gebieden te behouden.

Overwegende:


een haalbaarheidsonderzoek in beschermde gebieden uitvoeren naar zonnevelden
een verkeerd signaal naar inwoners en partners binnen de RES geeft;



een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar realisatie van werken welke in strijd zijn

met vigerend omgevingsbeleid verspillen van toch al beperkte middelen en capaciteit
betekent;


dat het instemmen met de RES 1.0 het instemmen met de zoekgebieden inhoudt en
derhalve vigerend omgevingsbeleid op een later moment niet kan worden gebruikt

als argument tegen het realiseren van zonnevelden in de Duivenvoordecorridor en de
Papenwegsepolder;


dat het college zich duidelijk dient uit te spreken dat het plaatsen van zonnevelden in
de Duivenvoordecorridor en de Papenwegsepolder geen optie is voor Voorschoten;



dat onderzoek naar alternatieve locaties evenwel kan worden verricht.

Besluit:
Het Raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
-

-

Beslispunt 2 te vervangen door het college de opdracht te geven de haalbaarheid van

zonnevelden in Voorschoten te onderzoeken met uitzondering van de gebieden die in
de Duivenvoordecorridor en de Papenwegsepolder liggen;

een nieuw Beslispunt 3 in te voegen met als tekst: het college opdracht te geven aan
Holland Rijnland te communiceren dat aanleg van zonnevelden in de
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Duivenvoordecorridor en de Papenwegsepolder zoals aangegeven in de zoekgebieden
-

in de RES 1.0 niet mogelijk is;

Beslispunten 3 en 4 te hernummeren tot Beslispunten 4 en 5.

Ondertekening en naam:
B. Reinke (VVD)

M. Persoon (VLS)

C. Bremmer (CDA)

G. Zeelt (ONS Voorschoten)
J. Bos (GroenLinks)
J. Schroot (D66)

Aantekening griffier:

