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Motie zonnepanelen Oosterpark
Inhoud van de motie
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, tot realisatie van een geluidsscherm in het Oosterpark;
overwegende dat:
1. een investeringsbudget wordt gevraagd voor het realiseren van zonnepanelen op het
geluidsscherm Oosterpark;
2. de daar geplande zonnepanelen hinder kunnen ondervinden van de populieren;
3. een eerste berekening is gemaakt van de verwachte opbrengst en financiële consequenties;
4. deze berekening conservatief is, zowel aan de kostenkant (investering) als aan de
opbrengstenkant (kWh’s en euro’s);
5. de businesscase voor de haalbaarheid en het rendement van deze zonnepanelen nog verder
moet worden onderzocht;
6. Ridderkerk net als alle andere gemeenten een grote opgave heeft als het gaat om
hernieuwbare energie;
7. in het Klimaatakkoord is opgenomen dat minimaal 50% van de hernieuwbare energie in lokaal
eigendom moet zijn;
8. de Groene Stroom op dit moment in Ridderkerk de enige actieve lokale energiecoöperatie is;
is van mening dat:
a. alle mogelijke opties om zonnepanelen in Ridderkerk te plaatsen zeker moeten worden
onderzocht en benut;
b. energiecoöperatie De Groene Stroom met haar inzet zorgt voor draagvlak, zeggenschap en
betrokkenheid van burgers bij de lokale energievoorziening;

verzoekt het college om:
1. op korte termijn met De Groene Stroom te verkennen welke mogelijkheden er zijn om De
Groene Stroom in dit project te laten participeren;
2. op korte termijn te zoeken naar mogelijke optimalisaties om op deze locatie zonnepanelen aan
te brengen;
3. de nader uitgewerkte businesscase voor het plaatsen van zonnepanelen op het geluidsscherm
met een oordeel over de haalbaarheid vóór medio juli 2021 mee te delen aan de raad;
en gaat over tot de orde van de dag:
De raadsleden,
Robert Kooijman, ChristenUnie

Pascal Slaa, Partij 18PLUS

Algemene informatie
Betreft raadsvoorstel nr. 57000
Behandeld in de raadsvergadering van 10 december 2020
Samenvatting
Onderwerp is het aanbrengen van zonnepanelen op het te plaatsen geluidsscherm in het
Oosterpark. Het college wordt verzocht te overleggen met coöperatie De Groene Stroom of zij in
dit project wil participeren. Daarnaast wordt verzocht de nadere businesscase en het oordeel over
de haalbaarheid van dit project vóór eind maart 2021 mee te delen aan de raad.
Uitslag stemming
De motie is aangenomen.
Stemverhouding
Voor: 19 (ChristenUnie, Partij 18PLUS, SGP, Echt voor Ridderkerk, PvdA, CDA, VVD)
Tegen: 3 (Leefbaar Ridderkerk)

