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Agendapunt: Perspectievennota 2021
De raad van Tynaarlo, in vergadering bijeen op 30 juni 2020
Constaterende dat:
 Dat volgens de Nulmeting en potentiestudie 2020 99 hectare aan geschikte daken
voor opwekking van zonne-energie benut kan worden,
 Dat er 100 tot 300 hectare beschikbaar is voor zonneparken op de Jonge
Zandontginningsgronden,
 Dat daarmee de taakstelling op het gebied van duurzame energie voor een groot deel
kan worden ingevuld,
 Dat er bij Vriezerbrug Zuid een gebied in gemeentebezit is, dat in het verleden
bestemd was voor een zonnepark.
Overwegende dat:
 Dat het wenselijk is deze mogelijkheden te benutten,
 Dat het wenselijk is, dat de opbrengsten ten goede komen aan de gemeente en haar
inwoners,
 Dat het wenselijk is dat de inwoners bij de invulling een grote inbreng hebben.
Verzoekt het college
 Te onderzoeken welke daken van gemeentelijke panden benut kunnen worden voor
het gebruik voor zonne-energie en hoe deze locaties door gemeente en inwoners
kunnen worden benut voor investeringen in het kader van de postcoderoos,
 Te onderzoeken op welke wijze het gebied bij Vriezerbrug Zuid op korte termijn kan
worden benut voor de aanleg van een zonnepark,
 Te onderzoeken hoe de inwoners van het dorp Tynaarlo hierbij betrokken kunnen
worden,
 De samenwerking aan te gaan met de Energie Coöperatie Drentse Aa,
 Te onderzoeken hoe mede-eigenaarschap te verkrijgen op de locatie van Vriezer
brug Zuid naar voorbeeld van (midden Drenthe en Twenterand). Met dien verstande
dat inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen
deelnemen in een Coöperatie of een andere vorm van aandeelhouderschap die de
mogelijkheid bieden om financieel te participeren in het project en hun draagvlak
daarmee te vergroten,
 Onderzoek daarbij te starten naar de SDE + subsidie regelingen die er bestaan voor
lokale overheden om bovengenoemd eigenaarschap te verkrijgen en de juridische
mogelijkheden daartoe te onderzoeken,
 Het onderzoek in drie maanden af te ronden en de resultaten voor te leggen aan de
raad.
En gaat over tot de orde van de dag.
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