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BETER OSS D66
Amendement
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Betreft het raadsvoorstel Windmolenpark Elzenburg-De Geer: keuze voor ontwikkelmodel voor het
gemeentelijk deel van het windmolenpark
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 14 december20tT;
Overwegende dat,

¡
¡
.
.

De gemeente Oss de duurzaamheidsopgave serieus neemt;
We geen

tijd willen verliezen;

De doelstelling van ECO voor maximaal draagvlak kan zorgen;
Mede uit de rapporten van Hekkelman en PWC blijkt dat het ontwikkelplan van ECO nog

onvoldragen is;

.

ECO er

wellicht in kan slagen om een voldragen plan te presenteren wanneer daarvoor

meer tijd is;

r
.

De voorbereidingen voor een tenderprocedure nog enige

tijd kosten;

Er nu nog geen besluit genomen hoeft te worden over de keuze van het ontwikkelmodel

voor de gemeentelijke windmolens;

Besluit:
Het concept-raadsbesluit te vervangen door het volgende besluit:

1.

De voorbereidingen voor een tender te starten en binnen een half jaar de

uitgangspunten/gunningscriteria voor een tender uit te werken;

2.

De Energiecoöperatie Oss uiterlijk

tot 1 juli 2018 de gelegenheid te geven om een

levensvatbaar lokaal gedragen businessplan waarin organisatie en financiering vast staat,
extern te laten toetsen en aan de raad te presenteren;

3.

Een besluit

te nemen over de keuze voor het ontwikkelmodel 'tender' of 'ECO' op basis van

het door ECO aan de raad gepresenteerde ontwikkelplan en de uitgewerkte
uitgangspunten/gunningscriteria voor een tender
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