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Motie   
 
 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 2 maart 2021, gelet 
op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
Constaterend dat: 
 
- Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research blijkt dat er in werkelijkheid 

nog te weinig aandacht is voor de biodiversiteit bij de aanleg en beheer van 
zonneparken; 

-  Bij grootschalige opwek van duurzame energie op landbouw- en natuurgebieden 
mogelijk (aanvullende) druk komt op natuurwaarden en biodiversiteit; 

-  In de concept-RES, onder ‘Doe het goed’, is opgenomen dat de energietransitie kan 
bijdragen aan de maatschappelijke opgave van het tegengaan van verlies van 
biodiversiteit; 

 
Overwegend dat: 
 
-  De Hof van Twente tot aan 2030 ongeveer 20 hectare zonnepanelen nog 

gerealiseerd moeten worden om aan de RES-T verplichtingen te voldoen; 
-  Het bij de realisatie van de energietransitie ontbreekt aan harde voorwaarden over het 

versterken van de biodiversiteit of het tegengaan van verlies van biodiversiteit; 
-  De raad met de onderzoekers Wageningen University & Research van mening is dat 

ontwikkelaars van zonneparken zich vaak ten onrechte al snel profileren als groen en 
goed voor de biodiversiteit; 

-  De raad lokaal en zo mogelijk regionaal aanvullende voorwaarden willen stellen aan 
de vergunningverlening bij zonneparken en windmolens, om de versterking van 
biodiversiteit te waarborgen; 

-  Wageningen University & Research waardevolle aanbevelingen geformuleerd heeft 
die we kunnen overnemen; 

 
Draagt het college op: 
 
-  De versterking van de natuur en biodiversiteit als aanvullende voorwaarde te hanteren 

bij de afweging en (ruimtelijke) inpassing van duurzame energiebronnen; 
-  Te onderzoeken of bij de bestaande zonneparken in de Hof aanvullende afspraken 

gemaakt kunnen worden om de biodiversiteit waar nodig te versterken. 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 



 
Ingediend door: 
 
W. Sanchez  F. Rijkens  
Wg                          wg 
 
GL PvdA  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 2 maart 2021 
 
 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel 


