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Steller: 
 

 
Fractie PvdA en fractie VVD 

 
Onderwerp: 

 
Haalbaarheidsstudie Zonnepanelenpark op Bedrijventerrein De Brem 
 

 
Voorgenomen besluit: 

1. Burgemeester en wethouders te verzoeken geen overeenkomsten aan 
te gaan met bedrijven voor de ontwikkeling van De Brem als 
bedrijventerrein alvorens de gemeenteraad te consulteren; 

2. Op De Brem de vestiging van een zonnepark van ca 20 hectare te 
bevorderen; 

3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen partijen te faciliteren om 
in Gennep te komen tot een lokaal duurzaam energiebedrijf dat de 
door dit zonnepark opgewekte stroom exploiteert en verdere 
activiteiten op het gebied van energieopwekking en –distributie ter 
hand neemt en te zijner tijd aan de gemeenteraad een besluit tot 
deelneming van de gemeente in dit energiebedrijf, onder nader te 
bepalen voorwaarden, voor te leggen; 

4. Burgemeester en wethouders te verzoeken, met het doel in het 
voorjaar van 2013 een of meer werkconferenties te faciliteren voor 
burgers, deskundigen en ondernemers, opdat een stuurgroep kan 
worden geformeerd die de daadwerkelijke oprichting tegen eind 2013 
van het lokaal duurzaam energiebedrijf gaat voorbereiden; 

5. Een raadswerkgroep te vormen voor het bekijken van de eventuele 
toekomstige rol van de gemeente en toe te zien op de voortgang van 
de haalbaarheidsstudie; 

6. Burgemeester en wethouders uit te nodigen te onderzoeken op welke 
wijze de provincie Limburg, de Euregio’s, de Technische 
Universiteiten  en de Regionale Structuurfondsen van de Europese 
Unie de oprichting van dit energiebedrijf kunnen faciliteren. 

 
 

 
Inhoud 

 
Aanleiding: zie bijlage 
 
 

  
Wettelijk- of beleidskader: Masterplan voor de Brem 2010. 
 
 

  
Gedachtegang: De ontwikkeling van De Brem loopt door de recessie 
vertraging op. Door middel van een alternatief plan wordt het tekort terug 
gedrongen. 



 
  

Overwegingen die leiden tot voorgenomen besluit: 
1. Er is geen belangstelling voor de uitgifte van industriegrond; 
2. De tekorten en renteverliezen lopen de komende jaren op; 
3. Gezocht dient te worden naar alternatieve 

ontwikkelingsmogelijkheden van De Brem; 
4. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 10 december 2012 

een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen pro 
actief in te spelen op particuliere initiatieven en initiatieven uit de 
samenleving om tot een eventuele alternatieve en rendabele invulling 
van de Brem te komen.  

 
 

 
Relatie met/ 
denk aan: 
 
Bijvoorbeeld: 
- Planning 
- Financiën 
- Communicatie 
- Jaarthema raad 

 
Naast de ontwikkeling van het industrieterrein De Brem heeft dit initiatief 
voorstel raakvlakken met duurzaamheid en milieu.  

 
Bijlagen: 
(onderdeel uitmakend 
van besluit) 

 
Bijlage 1: de voor het plan relevante passages uit het Regeerakkoord tussen 
PvdA en VVD; 
Bijlage 2: Initiatiefplan alternatieve invulling De Brem; 
Bijlage 3: Wat is energiebelasting en hoe betaal ik die. 
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