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Motie 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2020 

Zonneparken zijn van ons allemaal 

De gemeenteraad van de gemeente Midden Groningen, in vergadering bijeen op 28 mei 2020 

Overwegende dat: 

1. Zonneparken een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling om op termijn minder 

afhankelijk te zijn van o.a. fossiele brandstoffen. 

2. De Raad draagvlak en participatie van inwoners ziet als een van de voorwaarden voor het realiseren 

van zonneparken in onze gemeente. 

3. Doorgaans investeerders (van buiten) de gemeente dergelijke zonneparken commercieel 

exploiteren 

4. Draagvlak beter te bewerkstelligen is als inwoners mede financieel eigenaar mogen worden van 

zonneparken en direct mee profiteren van het financieel rendement. 

5. Het niet altijd (financieel) mogelijk is dat inwoners participeren in dergelijke projecten. 

Verzoekt het college 

1. Inwoners te betrekken bij de aanleg van alle toekomstige zonneparken door ze de mogelijkheid te 

bieden mede financieel eigenaar te worden van de zonneparken tot een percentage van minimaal 

50%. 

2. Dit als een inspanningsverplichting te stellen voor projectontwikkelaars/investeerders/exploitanten 

voor de aanleg van zonneparken. 

3. Indien een constructie zoals genoemd onder 1 niet mogelijk is een bijdrage voor 

gemeenschapsvoorzieningen op te leggen van minimaal 40% van de netto-opbrengst. 

n gaat over tot de orde van de dag. 

lochteren, 28 mei 2020 

de fracties van Gemeente Belangen Midden-Groningen en de Christenunie 

n Vetthuis /' Marco Metscher Henk 



overgenomen 

De motie is ,- aangenom~ met stemverhouding 2 ~ : ..~~... 

verworpen 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2020 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Adria ogendoorn Mieke Bouwman 

Voorzitter Griffier 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


