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Onderwerp: schriftelijke vragen art 33 RvO inzake Eekerpolder

Geachte leden van de raad,

Door de fractie Gemeentebelangen Midden-Groningen zijn vragen gesteld over de participatie in 
zonnepark Eekerpolder. De beantwoording van deze vragen is hieronder opgenomen.

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.
Antwoord:
De Coöperatie Eekerpolder (coöperatie) heeft gevraagd om uitstel van de betaling van leges tot 
2024. Uitstel voor zo'n lange periode is ongewenst en komt in de buurt van meefinancieren. Wel 
hebben we de coöperatie een soepele betalingsregeling aangeboden. Voor ons was dit het maximaal 
haalbare, maar voor de coöperatie helaas onvoldoende.  Wethouder Drenth heeft vervolgens de 
suggestie gedaan dit samen met Solarfields op te lossen. De coöperatie en Solarfields hebben daarna 
overeenstemming bereikt over de voorfinanciering. Een constructie die in deze fase van het proces 
niet ongebruikelijk is. We zien dit niet als een bemoeienis met de interne bedrijfsvoering van de 
coöperatie. Het is aan de coöperatie om dit op te lossen. 
 
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
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 Energiecoöperatie Eekerpolder gedaan voordat een vergunning is verleend, zoals door
 de wethouder destijds is toegezegd?
Antwoord:
Voorafgaand aan de vergunningverlening hebben wij veelvuldig overleg gehad met de 
corporatie en is ook uitgebreid over de financiële aspecten gesproken. Het zal duidelijk zijn 
dat de coöperatie niet zoveel eigen middelen heeft, dat zij zelf de investeringen kan 
dragen, Daarvoor zal geleend moeten worden. Het project zit nog in de voorbereidende fase 
en heeft nog geen financial close. Externe financiering, ook vanuit het fonds Nieuwe Doen, 
is hierdoor nog niet te verkrijgen. Omdat de gemeente geen uitstel van de legesbetaling zal 
verlenen, heeft Solarfields zich bereid verklaard de leges voor te financieren.

b. Vraag: Waarom zijn er geen nadere voorwaarden gesteld zoals afgesproken met
 aanwonenden? 
Antwoord:
Solarfields, de partij waaraan vergunning is verleend, heeft de verplichting opgelegd 
gekregen dat het park voor 50% uit lokaal eigendom dient te bestaan. Hieraan heeft men 
voldaan door de coöperatie te betrekken. Gezamenlijk wordt het Zonnepark Eekerweg 
ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Elke partij neemt voor 50% deel in de 
projectvennootschap. Tevens is bepaald aan welke eisen de coöperatie moet voldoen en 
waaraan de revenuen van hun deel van het park moeten worden besteed. 

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?
Antwoord:
Er is nu sprake van voorfinanciering. Zodra de plannen concreet zijn, zal de coöperatie zelf 
voor financiering zorgdragen. De coöperatie heeft voor 50% zeggenschap, evenveel als 
Solarfields.

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?
Antwoord:
De participatie komt niet in gevaar. In het geval de coöperatie zelf zou besluiten om te 
stoppen, dan wel dat  het percentage van participatie lager uitkomt dan 50%, is Solarfields, 
of diens rechtsopvolger, verplicht jaarlijks een bedrag in het gemeentelijk fonds te storten.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


