
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 8 oktober 2021 

 

 

Onderwerp: Eekerpolder 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

Energiecoöperatie Eekerpolder ontwikkelt samen met Solarfields in een 50/50% samenwerking 
zonnepark Eekerpolder. De 50/50% is een voorwaarde van de Raad om invulling te geven aan het 
park. 

Onlangs lazen wij in de media dat de (bouw)leges niet door de energiecoöperatie konden worden 
opgebracht. Men heeft immers nog geen inkomsten. Wethouder Drenth zou volgens het 
persbericht geadviseerd hebben om partner Solarfields te vragen het bedrag voor te financieren 
tegen een fatsoenlijke rente. Volgens energiecoöperatie Eekerpolder is dit inmiddels gebeurd 
maar niet tegen een marktconform percentage van 2%. 

1. Klopt het dat wethouder Drenth de suggestie heeft gedaan om geld te vragen van Solarfields 

voor de betaling van de (bouw)leges? Zo ja, is dit geen ongebruikelijk advies, de wethouder 

bemoeit zich dan met de interne (boek)huishouding van genoemde coöperatie. 

2. Het College van B en W. heeft steeds aangegeven dat, voordat er een bouwvergunning 

(omgevingsvergunning) wordt verleend, er gekeken zal worden naar de solvabiliteit van 

aanvrager om de 50% participatie van de burgers te borgen. Ook is richting de burgers 

(aanwonenden) aangegeven dat er nadere voorschriften zouden komen om de 50/50 regeling 

te kunnen garanderen.  Uit ambtelijke informatie blijkt dat hierover niets is vastgelegd c.q. 

dit is onderzocht.  Inmiddels (schijnt) coöperatie Eekerpolder een bedrag te hebben geleend 

van Solarfields. Onder welke condities weten we (uiteraard) niet.  

a. Vraag: Waarom is er geen onderzoek gedaan naar de solvabiliteit van 

Energiecoöperatie Eekerpolder gedaan voordat een vergunning is verleend, zoals door 

de wethouder destijds is toegezegd? 

b. Vraag: Waarom zijn er geen nadere voorwaarden gesteld zoals afgesproken met 

aanwonenden? 

c. Vraag: Neemt het risico niet toe dat investeerders/exploitanten als Solarfields 

bepalen wat er kan en mag nu de mede-participant energiecoöperatie Eekerpolder 

financieel afhankelijk is/wordt van (geld)leningen?  

d. Vraag: Gelet op genoemd risico, maar ook doorverkoop (speculatie) zodra het park is 

opgeleverd, komt de participatie van inwoners van 50% (mogelijk) in gevaar. Herkent 

het College dit? Zo ja, wat gaat ze hieraan doen?  

 

 



 

 

Markus Ploeger 
Gemeentebelangen Midden-Groningen 
 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

