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PvdA     

 
MOTIE (art. 37 RvO) 
 

Betreft:  Zonneproject Nuth 

 
Agendapunt:   
 
De raad van de gemeente Nuth bijeen op 24 januari 2017  
 

Overwegende dat: 
 

 De raad van de gemeente Nuth d.d. 27 mei 2015 heeft besloten het regionaal 
ambitiedocument Parkstad Limburg Energie Transitie (Palet 1.0) en de 
gemeentelijke potentiestudie Parkstad Limburg Energie Transitiedeel 

Gemeente Nuth (Palet 2.0) als kaderstellend beleidsdocumenten voor de 
energietransitie in de Gemeente Nuth vast te stellen;  

 De raad van de gemeente Nuth d.d. 22 december 2015 besloten heeft het 
Zonnepanelenproject Parkstad vast te stellen; 

 De raad van de gemeente Nuth in het verlengde van de vermelde besluiten 
onderschreven heeft dat de gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk worden 
voorzien van zonnepanelen, alsook dat burgers van de gemeente Nuth in de 

gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan het op initiatief van de 
gemeenten van Parkstad Limburg ter hand te nemen zonnepanelenproject;  

 Blijkens De Limburger van 13 januari 2017 de verantwoordelijk wethouder 
van de gemeente Nuth besloten heeft vooralsnog in Nuth geen 
informatieavonden te houden voor inwoners, verenigingen en bedrijven om 

nadere informatie uit te wisselen over het op handen zijnde zonneproject; 
 De opstelling van de verantwoordelijk wethouder ertoe leidt dat burgers van 

de gemeente Nuth ten onrechte in een financieel nadelige positie worden 
gebracht. 

 

 
Besluit: 

 
 Het College van de Gemeente Nuth op te dragen onverkort de genomen 

besluiten van de gemeenteraad van Nuth d.d. 27 mei 2015 en 22 december 

2015 in het kader van de energietransitie Parkstad uit te voeren, conform het 
tijdpad van de overige gemeenten in Parkstad Limburg.  

 
 En de raad verslag te doen van de voortgang in de uitvoering van het project. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Nuth, 24 januari 2017 
 
 
PvdA    
Joost Geurts.    
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