
Vragen GBMG brief bewoners zonnepark Eekerpolder 
 
Vragen: 
Door de Raad zijn een tweetal (zoek)locaties aangewezen voor zonneparken nl. zowel ten Noorden 
als ten Zuiden van de spoorbaan ten Noorden van Meeden, de zgn. Eekerpolder, genoemd in de 
vastgestelde notitie: Beleid zonneparken Midden-groningen. 
Inmiddels zijn er initiatieven om ook daadwerkelijk invulling te geven aan deze gebieden. Ten 
Noorden (zoekgebied H) door een groep mensen uit het dorp die hier een plan hebben ontwikkeld 
en die inmiddels ook een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Ten Zuiden (zoekgebied I) van 
de spoorlijn zijn eveneens initiatiefnemers bezig die draagvlak proberen te krijgen voor hun plannen. 
 
De brief van een aantal omwonenden en de vragen die wij ontvangen van het dorp Meeden  roept bij 
de fractie van Gemeentebelangen ook een aantal vragen op die wij graag aan het College voorleggen 
ter beantwoording op de commissievergadering van a.s. donderdag 12 december a.s.  
 

1. Indien de initiatiefnemers (volledig) voldoen aan de door de Raad gestelde voorwaarden kan 
dan een vergunning alsnog worden geweigerd op bijvoorbeeld andere gronden of omdat de 
Raad bij nader inzien dit minder geschikte locaties vind of omdat meer dan voldoende is 
voldaan aan de RES-opdracht voor de gemeente? 

2. Initiatiefnemers ten Zuiden (I) van de spoorbaan schermen ermee dat indien een 
omgevingsvergunning wordt verleend voor de zoeklocatie ten Noorden (H) van de spoorbaan 
dit gelijk behandeld moet worden en dat ervan rechtswege derhalve ook een 
omgevingsvergunning voor het gebied ten Zuiden (I)van de spoorbaan moet worden 
verstrekt? 

3. Beoordeelt het College beide zoekgebieden (H en I) separaat op de voorwaarden genoemd in 
de vastgestelde notitie Beleid zonneparken Midden-Groningen? 

4. Kun je aan een omgevingsvergunning voorwaarden stellen middels bijvoorbeeld een 
anterieure overeenkomst waarbij voorwaarden aan de grondexploitatie worden gesteld? Het 
is immers denkbaar dat initiatiefnemers niet  kunnen voldoen aan bijvoorbeeld de 
financiering van het project en vervolgens de omgevingsvergunning overdragen, al dan niet 
tegen een vergoeding, met wellicht ongewenste ontwikkelingen. 

5. Hoe denkt het College dat de compensatie voor deze zoeklocaties kan worden gerealiseerd 
zoals aangegeven in de aangenomen motie van GBMG, Christen Unie en GroenLinks t.w.: 

a.  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%.  

b. Dit als een inspanningsverplichting te stellen voor 
projectontwikkelaars/investeerders/exploitanten voor de aanleg van zonneparken. 

c. Indien een constructie zoals genoemd onder 1 niet mogelijk is een bijdrage voor 
gemeenschapsvoorzieningen op te leggen van minimaal 40% van de netto-opbrengst. 

6. Voldoet de aanvraag om een omgevingsvergunning ten Noorden van Meeden (H) ook aan de 
voorwaarden genoemd onder 5? Zo niet, kan op grond hiervan de aanvraag dan niet in 
behandeling worden c.q. niet gehonoreerd?  

7. De Dorpsraadcooperatie Meeden (DRC)heeft destijds bij de vaststelling van de notitie “ 
Beleid Zonneparken Midden Groningen” aangegeven dat ze niet kan instemmen met een 
zoekgebied ten Zuiden (I) van de spoorbaan. Voor de Raad waren deze overwegingen geen 
reden deze zoeklocatie te schrappen. Is een nieuw advies van de DRC, (deels) gebaseerd op 
eerdere overwegingen wel opportuun nu deze reeds zijn meegewogen en wordt de DRC, als 
vertegenwoordiger van het dorp Meeden, buiten spel gezet? 

8. Solarfields en Solar Active hebben aangegeven een eigen transformatorstation in Meeden 
(Avermieden) te willen realiseren. Binnen een strook van 30 kilometers hemelsbreed wil men 
nieuwe zonneparken op het elektriciteitsnet via een aansluiting op het Tennetstation in 



Meeden. Hemelsbreed van 30 kilometer betekent een gebied van Assen, Groningen, Emmen, 
grens Duitsland, waarvan de lasten, niet de lusten, wederom bij het dorp Meeden komen. Is 
het College in gesprek met genoemde partijen over de aanleg van een dergelijk 
schakelstation?  En zo ja, wil het College meewerken aan dit initiatief en onder welke 
voorwaarden? Waar wordt dit schakelstation gesitueerd (Meenteweg)?  

9. Klopt het dat de beoogde zonneparken in zoekgebied H en I niet kunnen worden aangesloten 
op het netwerk van Tennet als er geen speciale voorziening wordt getroffen in de vorm van 
een extra schakelstation te Meeden?  

10. Solarfields en Solarfields Active krijgen door een eigen schakelstation nagenoeg het 
alleenrecht om zonneparken aan te sluiten. Neemt u dit mee in eventuele overwegingen bij 
een besluit? 

 
Namens de fractie van GemeenteBelangen Midden Groningen, 
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