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Aanleiding
Op 9 juli 2019 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het ontwerp-beleid voor zonneparken
in Midden-Groningen vastgesteld. Het biedt een toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen voor
zonneparken. Tomorrow Energy B.V. (hierna: TE) is een ontwikkelaar van zonneparken en heeft opties
op verschillende percelen in de Gemeente Midden-Groningen. Hierover is TE reeds ambtelijk in gesprek
met de Gemeente Midden Groningen. In opdracht van TE wordt nu ook van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om middels deze notitie een inspraakreactie in te dienen.
Beoogde ontwikkeling zonneparken Tomorrow Energy
De gronden waar TE opties op heeft zijn gelegen binnen het gebied bekend als Schaaphok ten oosten
van Lageland, ten zuiden van Luddeweer en verder begrensd door het Slochterdiep en het
natuurontwikkelingsgebied langs het Afwateringskanaal. Op afbeelding 1 is het betreffende gebied
indicatief weergegeven met de blauwe cirkel.

Afbeelding 1: de polder bij Schaaphok.
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Ontwerp beleid zonneparken in Midden-Groningen
In het ontwerp beleid (p.29-30) is aangegeven dat grootschalige zonneparken niet passen in het
buitengebied. Echter wordt gesteld dat:
“We willen een uitzondering maken voor een zonnepark, waarin natuur en energieopwekking
zijn gecombineerd. De aanwezigheid van het Natuurnetwerk Nederland leent zich voor een
experiment met zo’n combinatie. Bijvoorbeeld met het geschikt maken van gronden voor
toekomstige natuurontwikkeling door tijdelijk gebruik als zonnepark. Hierbij kan de nadruk
liggen op natuurontwikkeling met daaraan ondergeschikt energieopwekking door
zonnepanelen of op energieopwekking door zonnepanelen met ‘natuurpaden’. Bij zo’n
experiment kan ook gewerkt worden aan klimaatadaptatie door bijvoorbeeld waterberging.
Of aan vermindering van veenoxidatie door verhogen van waterstanden.”
De hierboven genoemde afweging leidt er vervolgens toe dat één locatie is aangewezen als geschikte
locaties voor een grootschalig zonnepark i.c.m. natuur, namelijk; “Het gebied ten noorden van de N387
bij Kolham en Froombosch voor een experiment met een combinatie van
natuurontwikkeling/klimaatadaptatie en energieopwekking. Bij de uitwerking hiervan is afstemming nodig
met Staatsbosbeheer, beheerder van het aangrenzende natuurgebied Roegwold.”
Wij zijn verheugd dat Gemeente Midden-Groningen de kansen voor de combinatie van
natuurontwikkeling en zonneparken onderschrijft. Uit onze ervaring met zonneparkprojecten en ook uit
recente studies, zoals Zonneparken Natuur en Landbouw van Wageningen University & Research (april,
2019) blijkt dat goed ingerichte zonneparken een positieve bijdrage aan de biodiversiteit kunnen leveren.
Echter volgt niet uit het ontwerp beleid, waarom het gebied bij Kolham en Froombosch hiervoor de meest
geëigende locatie zou zijn. Ook is niet helder waarom de aanduiding voor natuur en energieopwekking
tot deze locatie beperkt zou moeten blijven. Onzes inziens is het gebied nabij Schaapshok, zoals
indicatief aangegeven of afbeelding 1 met de blauwe cirkel minstens zo geschikt om in aanmerking te
komen voor de combinatie van grootschalige zonne- energie en natuurontwikkeling Bovendien biedt
deze locatie ook aanvullende meerwaarde voor de versterking van de landschappelijke waarden. In de
volgende paragraaf lichten wij dit toe.
Kansen voor natuur en energieopwekking bij locatie Schaaphok
Landschap
De polder nabij Schaapshok is in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw herverkaveld als onderdeel van
de ruilverkaveling. Hierbij is de wateraanvoer en -afvoer drastisch te gewijzigd ten gunste van de
landbouw. De percelen zijn vergroot en de oorspronkelijke smalle strokenverkaveling is deels opgegaan
in een grootschalige rationele verkaveling waarbij beplantingselementen zijn verdwenen. Verder is in het
gebied in de loop der eeuwen als gevolg van oxidatie en inklinking van het veen een omkering van het
reliëf ontstaan. Delen die niet door de zee zijn overspoeld en waar zodoende het veen is blijven liggen,
zijn nu het meest gezakt, terwijl de met klei opgevulde geulen nu als ruggen in het gebied liggen; de
zogeheten inversieruggen (Gemeente Slochteren, 2012).
Een combinatie van natuurlijkontwikkeling en zonnepanelen bieden op deze locatie kansen om met
behulp van een landschappelijke inpassing, de landschappelijke waarden te verbeteren ten aanzien van:
- de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de inversieruggen;
- het terugbrengen van gebiedseigen beplantingselementen (welke tevens een bijdrage leveren aan
natuurontwikkeling);
- aansluiting te zoeken bij de oorspronkelijke smalle strokenverkaveling.
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Natuurgebieden
De aanwezigheid van het Natuurnetwerk Nederland leent zich volgens het ontwerp beleid voor de
combinatie van natuur en energieopwekking. Dit wordt onderschreven. Hierbij wordt de opmerkingen
gemaakt dat de polder bij Schaaphok in dit verband ook zeer gunstig is gelegen, zoals op afbeelding 2 te
zien is. Ook binnen dit gebied kan bij uitstek natuur worden ontwikkeld in combinatie met grootschalige
energieopwekking. Hiervoor zou Tomorrow Energy ook graag de samenwerking zoeken met natuur
beherende instanties.

Afbeelding 2: Uitsnede bestemmingsplankaart met de inversierug aangegeven in de polder bij
Schaaphok en ten zuiden en ten oosten de aangrenzende natuurgebieden (donkergroen).
Conclusie
Gelet op de voornoemde overwegingen wordt verzocht om ook het gebied nabij Schaaphok, zoals
indicatief aangegeven met de blauwe cirkel op afbeelding 1 aan te duiden als locatie voor de combinatie
van natuur en energieopwekking.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 20 augustus 2019 14:09
Zonneparken
RE: ontwerp beleid zonneparken in Midden-Groningen

Dag,
We zijn verheugd dat de gemeente Midden Groningen beleid ontwikkeld mbt zonneparken. Duidelijkheid en sturing
geven aan de ontwikkeling van hiervan is wenselijk vanwege de soms erg snelle ontwikkelingen en vele initiatieven.
Inhoudelijk is het mooi dat er wordt gekozen voor zorgvuldig ruimtegebruik.
Mbt de ontwikkeling van zonneparken op landbouwgrond wordt gestreefd naar dubbelgebruik of meervoudig
ruimtegebruik. Hierbij nog wel een kanttekening dat als na 30 jaar weer overgeschakeld wordt naar de oorspronkelijke
functie er mogelijk wel extra ingrepen op gebied van waterbeheer door de grondeigenaar moeten worden gedaan. Dit
kan in sommige situaties het gevolg zijn van een veranderende omgeving. Op voorhand is niet mogelijk aan te geven
wat en waar dit nodig is maar het is goed hiermee rekening te houden.
Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,

nfo@provinciegroningen.nl'; 'info@vrgroningen.nl'; Waterschap Hunze en Aa's Veendam; 'energie
elfzijl.nl'; 'gemeente@loppersum.nl'; 'info@gemeente

roningen maken bekend dat het ontwerp beleid Zonneparken in Midden

1

onder Plannen en projecten > Ruimtelijk beleid > Beleid voor zonneparken. Een papieren versie van het ontwerp
beleid kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand), locatie
Muntendam (Kerkstraat 2 te Muntendam) en locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren).
Het ontwerpbeleid is ook als bijlage toegevoegd.
Reageren
Mocht u opmerkingen hebben op het ontwerp beleid, dan kunt u tot en met 4 september 2019 een reactie
indienen. Een reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen,
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand of per e-mail naar zonneparken@midden-groningen.nl, onder vermelding van het
zaaknummer 2019-022925.
Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met
via 0598 - 37 37 37 of mail naar zonneparken@midden-groningen.nl
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het team Ruimtelijke Ontwikkeling
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Betreft:

lnspraakreactie ontwerp Beleid Zonneparken
(zaaknummer 2019—022925)

Ons kenmerk:

in

Midden-Groningen

8526.14

Contactpersoon:

Geachte

college,

U heeft het ontwerp ‘Beleid Zonneparken in Midden-Groningen’ vanaf donderdag 11 juli tot en met
woensdag 4 september 2019 ter inzage gelegd, waarbij de mogelijkheid wordt gegeven
inspraakreacties in te dienen. Hier willen wij. namens LC Energy, graag gebruik van maken.
U

geeft

zetten

in het beleid
voor

het gerechtvaardigd te vinden om op beperkte schaal landbouwgronden in te
energie. Dit o.a. omdat de zonneparken tijdelijk zijn. Op (lange) term■n is
de grond opnieuw mogelijk.

aan

duurzame

agrarisch gebruik

van

Daarnaast is in het beleid ook benoemd dat

ruimte wilt bieden

aan een zonnepark welke een
Hierbij is omschreven dat de gronden
met een tijdelijk zonnepark. Zoals wij hebben
daarbij geschikt kunnen worden
begrepen betekent deze optie in het beleid niet dat het gehele plangebied van het zonnepark hier
permanent volledig moet worden ingericht met nieuwe natuur. Maar dat de grond onder de panelen na
ontmanteling van het zonnepark wel weer agrarisch in gebruik kan worden genomen. Wij verzoeken u
hierbij ditte verduidelijken in het beleid.

combinatie

Met

gaat

tussen

vormen

u

energieopwekking en
gemaakt voor natuur,

natuur.

vriendelijke groet,
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NaGa Solar

Burgemeesters en wethouders
van de gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand
Maastricht, 2 september 2019
Onderwerp: Inspraakreactie ontwerp beleid Zonneparken in MiddenGroningen
Geacht college,
Hierbij vraag ik,
B.V.), uw aandacht voor het volgende.

NAGA Solar,(voormalig F&S Solar Holding

Op 9 juli 2019 heeft u het ontwerp-beleid voor zonneparken in Midden-Groningen
vastgesteld. U heeft dit beleid gemaakt om zonneparken in het buitengebied
mogelijk te maken en de aanleg van zonneparken in goede banen te kunnen leiden.
Het beleid is opgesteld aan de hand van bestaand beleid, de kennis van interne en
externe deskundigen, enkele bijeenkomsten en overleg met ‘stakeholders’ als de
provincie Groningen. Hierdoor heeft de totstandkoming van het beleid enige tijd in
beslag genomen, maar dit heeft u wel de kans gegeven om tot een weloverwogen
beleidsstuk te komen.
Nu schetst het mijn verbazing dat de locatie waar wij al vaak overleg over hebben
gevoerd, met medewerkers van uw gemeente en de provincie Groningen, niet
geschikt wordt geacht voor een grootschalig zonnepark (vanaf 5 hectare).
Met deze inspraakreactie wil ik mijn kritiek uiten op de inhoud van het ontwerpbeleid voor zonneparken. Tevens wil ik kenbaar maken dat gemeente MiddenGroningen zich met het ontwerp-beleid voor zonneparken onbetrouwbaar toont ten
opzichte van NAGA Solar.
Ik vraag u met deze inspraakreactie het ontwerp-beleid aan te passen.

Het initiatief en voortraject
Het zonnepark is gepland op gronden aan de Tripscompagniesterweg en Neroweg te
Tripscompagnie ten zuiden van de spoorlijn Groningen-Leer. De oppervlakte van het
zonnepark bedraagt circa 37 hectare en het opgesteld vermogen zal circa 30 MWp
bedragen (zie bijlage bij deze inspraakreactie voor de indeling van het park). Met
het zonnepark wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de benodigde productie
van hernieuwbare elektriciteit in de gemeente Midden-Groningen.
Dit plan is in overleg met de grondeigenaar tot stand gekomen en in de afgelopen
jaren (vanaf januari 2017) uitgebreid besproken met medewerkers van de
gemeente Menterwolde (na fusie van 1 januari 2018 de gemeente MiddenGroningen) en de provincie Groningen. Er zijn meerdere gesprekken op de locatie
Tripscompaniesterweg nr 3 gevoerd met meerdere medewerkers van de Gemeente
Menterwolde (De heer Hans Palte en de heer Harry Flap) als ook van de Provincie
(De heren Hotse Hofstra, Rob Appels, Martijn van Zon en Frank Antoni). Tevens zijn
aanpalende woningeigenaren op de hoogte gesteld van het initiatief. Zij hebben
aangegeven geen bezwaren te hebben.
Voorwaarde bij het realiseren van een zonnepark in het buitengebied is dat de
maatwerkmethode van de provincie Groningen uit de ‘Handreiking locatiekeuze en
ontwerp zonneparken’ wordt toegepast. In maart 2018 is met de Gemeente
afgesproken dat de provincie Groningen en NAGA Solar gezamenlijk de
landschappelijke inpassing van het zonnepark zouden gaan maken, aangezien de
locatie geschikt werd geacht. Hiervoor zijn er verschillende afspraken met de heer
Appels, Van Zon en het Bouwheerschap van de Provincie geweest en dit heeft
geresulteerd in een landschappelijke inpassing die samen met de Provincie is
opgesteld en tevens de goedkeuring heeft van de Provincie.
In de bijlage inrichtingsschets zonnepark Tripscompagnie: vindt u de
landschappelijke inpassing zoals deze is opgesteld met en goedgekeurd is door de
Provincie. Op recentelijk verzoek van de grondeigenaar willen we het grondstuk
rechts op de tekening (12,54 ha) toch niet in zijn geheel vullen met zonnepanelen.
De eerste twee vlakken met zonnepanelen zullen dan waarschijnlijk komen te
vervallen, zodat de panelen nog verder van de Tripscompagniesterweg af komen te
liggen en het park daardoor nog minder zichtbaar wordt.
Na een uitgebreide voorbereiding heeft u het ontwerp-beleid Zonneparken in
Midden-Groningen vastgesteld. In dit ontwerp is niets terug te vinden van de
positieve houding, van zowel de gemeente als de provincie, ten opzichte van de
locatie aan de Tripscompagniesterweg.

Onbetrouwbare overheid
Hiermee toont u zich als een onbetrouwbare partner. Het is verbazingwekkend dat
een locatie eerst ‘geschikt’ is en in een relatief korte periode de kwalificatie ‘niet
geschikt’ krijgt. U en de provincie hebben gestimuleerd dat partijen zoals wij
investeren in het ontwikkelen van zonneparken. Met dit besluit komen wij bedrogen
uit.
Geschiktheid locatie
In afwijking van hetgeen opgenomen is in het ontwerp-beleid, is de locatie aan de
Tripscompagniesterweg en Neroweg als geschikt en kansrijk aan te merken voor
een grootschalig zonnepark. De locatie ligt binnen de zone van de belangrijke
infrastructuurlijn ‘spoorlijn Groningen-Leer’ en sluit aan op de afweging ‘uit het
zicht’. De locatie is in overeenstemming met deze afweging, aangezien het
zonnepark nauwelijks zichtbaar zal zijn vanuit de omgeving. Dit komt door de
ligging en de hoogte van de spoorlijn (deze ligt op een verhoging en steekt circa
twee meter boven het maaiveld uit) en de afstand van minimaal 80 meter die tot
aan de Neroweg wordt aangehouden. De spoorlijn zorgt ervoor dat het zonnepark
vanaf de noordzijde amper te zien is. De afstand tot aan de Neroweg is zo groot dat
het park beperkt zichtbaar en weinig beleefbaar is, zeker wanneer voor een lage
opstelling van de panelen wordt gekozen. Tevens ligt de locatie op circa 200 meter
van het bedrijventerrein Sappemeer. Daarom wordt gesteld dat de locatie is aan te
merken als een geschikte locatie voor een grootschalig zonnepark. Daarenboven
biedt de ontwikkeling een extra kans voor het akkervogelgebied dat in het oostelijk
deel van de locatie is gelegen. Door in het oostelijk deel zones in te
richten ter verbetering van de ecologische waarden kan het aanwezige
akkervogelgebied worden versterkt.
Verzoek aan college
Ik vraag u met deze inspraakreactie het ontwerp-beleid Zonneparken in MiddenGroningen aan te passen, zodoende dat onze locatie, gelegen binnen de zone langs
infrastructuurlijnen, geschikt wordt geacht voor een grootschalig zonnepark.
Mocht nader overleg wenselijk worden gevonden, dan ben ik uiteraard bereid
hieraan invulling te geven.
Hoogachtend,

NaGa Solar

Solarfields
Leonard Springerlaan 19
9727 KB Groningen – NL
+31 (0)85 30 30 850
info@solarfields.nl
KvK 62896245

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand
Groningen 26-08-2019
Onderwerp: inspraakreactie ontwerpbeleid Zonneparken in Midden-Groningen.
Zaaknummer 2019-022925

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Op de website van de gemeente is het ontwerp beleid Zonneparken in Midden-Groningen
(zaaknummer 2019-022925) sinds 11 juli 2019 gepubliceerd. Middels deze brief maakt
Solarfields haar zienswijze kenbaar op dit ontwerpbeleid. Een aantal onderwerpen ligt aan
deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde.
1. Relevante alinea uit het concept beleid:
(Pagina 11) “In 2017 en 2018 is de POV op enkele onderdelen aangepast (actualisatie). Daarbij
zijn ook mogelijkheden voor het plaatsen van zonneparken op enkele bijzonder locaties in het
buitengebied toegevoegd: voormalige slibdepots (geen natuurgebied), bedrijventerreinen voor
gaswinning en gastransport en gesloten stortplaatsen. Deze locaties kunnen bij uitstek geschikt
zijn voor medegebruik als zonnepark, omdat ander zinvol medegebruik van de betreffende
gronden veelal niet mogelijk is. Voor het realiseren van een zonnepark op deze bijzondere
locaties is geen gemeentelijke visie of apart besluit van Provinciale Staten noodzakelijk. Wel is
de maatwerkmethode van toepassing, onder begeleiding van de provincie
Visie Solarfields
Gezien de zonnelader en de maatschappelijk discussies over zon op landbouwgrond
zouden alle bijzondere locaties moeten worden ontwikkeld. Dit geldt dus ook voor
bijzondere locaties in het Veenkoloniaal gebied. Wij begrijpen dat er specifieke
toetsingscriteria zijn voor het Veenkoloniaal gebied, hoewel de criteria de ontwikkeling van
een financieel economisch rendabel park onmogelijk maken.

solarfields.nl

De huidige toetsingscriteria maar met name de volgende leiden tot een onrendabele
business case;
x

Alleen kleinschalige zonneparken (maximaal 2 ha);

x

Maximale hoogte van de constructie is circa 1,0 m hoog;

Voorstel
Wij stellen voor om voor bijzondere locaties een uitzondering te maken op de specifieke
(gebieds) toetsingscriteria, in deze het Veenkoloniaal gebied.
Argumenten hiervoor zijn:
x

De POV, welke ook in het ontwerpbeleid is aangehaald, stelt dat bijzondere
locaties bij uitstek geschikt zijn voor medegebruik als zonnepark.

x

De huidige toetsingscriteria voor specifiek het veenkoloniaal gebied maken
duurzame ontwikkeling van bijzondere locaties onmogelijk.

2. Relevantie alinea uit het concept beleid:
(Pagina 17) “De tot nu toe ingebrachte locaties voor zonneparken liggen vaak op wat mindere
landbouwgronden. Een initiatiefnemer van een zonnepark kan deze gronden in het algemeen
goedkoper verwerven, pachten of huren. Voor voldoende oogst van deze kwalitatief mindere
landbouwgronden is meer dan gemiddeld aan kunstmest en andere hulpmiddelen nodig. Deze
middelen zijn niet goed voor het milieu. In projecten als Innovatie Veenkoloniën werkt men aan
verduurzaming van de landbouw. Op andere plekken kan een zonnepark een goed alternatief
zijn. Een zonnepark op land- bouwgronden vermindert het gebruik van hulpmiddelen en levert
duurzame energie op. Een zonnepark levert hier dus een dubbel positief effect voor het milieu
op.”
Voorstel
De gemeente zou de criteria voor ‘mindere’ landbouwgronden nader kunnen
operationaliseren. Argumenten hiervoor zijn om initiatiefnemers duidelijkheid te
verschaffen over welke landbouwgronden wel en niet ontwikkeld kunnen worden.

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerpbeleid
zonneparken Midden-Groningen. Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met
inachtneming van mijn zienswijze het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen,

2

namelijk door invulling te geven aan het beleid ten aanzien van de bijzondere locaties
binnen de gemeente en deze een uitzonderingspositie te verschaffen gericht op het
stimuleren van duurzame ontwikkeling van dergelijke locaties.
Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte zult houden.

Hoogachtend,

Namens Solarfields
Pien van de Klundert
Project Manager
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het Pure

informatiebijeenkomsten

dan

bij dat

eraan

winst investeren

van onze

klankbordgroep

ervaring delen. Ook weten

Noaberschap betekent ook elkaar
ook voordeel hebben

aan een

wat welke vragen, ideeën en zorgen er de

omgevingsraad, werkgroep

mee moeten

Van

grondeigena(ajren‚ de nabije omgeving

mogelijk, adviseren, ondersteunen

rekening

bijdragen

regelmaat persoonlijke gesprekken

nodig,

werken kunnen

.

samen met

betrekken

duurzame elektriciteit op. Dit

energieprojecten. De andere 10 procent gaat

Fonds. Dit fonds ondersteunt projecten die

.

we

toekomstige generaties.

(beter)

wat er

speelt

samen te

en waar we

omgeving.

wat gunnen. Als het

projecten. Denk

aannemersbedrijf of grondverzetbedrijf.

hierbij

mogelijk is, willen wij dat bedrijven
aan

het lokaal

opdracht

geven

uit de

aan een

regio

.

'Noaber'

(buren) zijn

in contact

blijven

er

altijd

met de

voor

elkaar. Dat betekent dat als het wind- of

zonnepark

in

bedrijf is, wij

omgeving.

4. Het idee

energiebedrijf

Duurzaam
in

overeenkomst
de

Energie heeft

Pure

idee

een

Noordbroek, gemeente Midden—Groningen. Om dit

gesloten

maatschap).

De

met

eigenaar

maatschap

heer G.M. ten Have heeft het

eigendom

het

van

heeft

pand

betrokken. Een kleindochter
hun

is

zorgboerderij

eigenaar

pand

van

van

een

daadwerkelijk
van

energie.

De

samenwerking

afgesproken
locatie

van

om

te kunnen

dat Pure

het

maatschap

zijn ouders bewoond

de

oprichters

van

de

is

de

Energie

verantwoordelijkheid
zonnepark

later met
en

de

is

Zie

in de

aardbevingsproblematiek,

van

men

nemen en

en

uiteindelijk

ook moet

heeft het

38 hectare te realiseren.

gelegen

ten oosten van de N33 ten

noordzijde wordt het zonnepark begrenst door de Pastorieweg
Noordbroekerwatering.

zijn echtgenote die ook de

zoon

Stichting Zorgboerderij

maatschap
Om de zorg

voor

Fenna Heerd. De

afbeelding hieronder.

en aan

de

kijken

staan
te

alternatieve bronnen

plan opgevat
van

is

het

hoogte

zij achter het

stoppen. Om dit

naar

Daarbij

Energie omwonenden actief betrekt bij de ontwikkeling

zonnepark Noordbroek

te noemen:

in de buurt.

te maken heeft met de

een

(hierna

meervoudig gehandicapt.

gaswinning in de provincie af te bouwen

wil ook

N33

een

de Korengarst 10, te Noordbroek. De

ook de dochter

maatschap

Energie

waarborgen, hebben zijeen ideële zorgstichting zonder

dochter Fenna te

begrip geworden

aan
en

Pastorieweg, nabij de

Pure

de familie Ten Have

van

boerderij gelegen

realiseren, begrijpt de maatschap dat

maatschap

met Pure

de

de

de

realiseren, heeft

met inmiddels meerdere deelnemers. De

is inmiddels

het kabinet

grond,

van

eerst met

Aangezien de maatschap ook direct
besluit

de

zonnepark langs

te kunnen

verkregen. Vervolgens zijn

meervoudig gehandicapte

winstoogmerk opgericht

van

voor een

om

in

nadrukkelijk

zonnepark.

van

zuidzijde door

De

beoogde

Noordbroek. Aan de
de

Midden-Groningen

5. Beleid gemeente
De

gemeente Midden-Groningen wilde overstap

zich op meerdere

vormen van

warmtekoudeopslag,

enz. In

gemeente nadrukkelijk
efficiënter

initiatief

mogelijk

in

uw

maken, hebben wij

te

aan te

midden‘ op de locatie

de

kop

totale

Nait

energiebesparing,

financiële

het

van

(te veul) soez’n

Net als de

het

van

moar

6. Samen met de

en

zonneparken

is

een

energieproductie

daarbij

we

onmisbaar.

de strook

aangegeven wat de financiële

en

zet de

het

Afgelopen

inzage gelegd.

en ter

zienswijze ingediend. Hierbij verzoeken wij
van

Daarbij

u om een

'kansrijke

locaties

Om

ons

aantal

langs

N33

zijn geheel mogelijk wordt. Onder

in

impact is

van

het verkleinen

van

het

zonnepark.

doun

snel

zo

Midden-Groningen.

omgeving willen doen

van

de duurzame

concept-beleid zonneparken geschreven

gemeente Midden—Groningen willen

duurzamer

De gemeente richt

windenergie,

beoogde zonnepark, zodat het zonnepark

hebben

beleidsontwikkeling wij willen
een

energiebronnen maken.

van

passen. Onder andere het verbreden

participatie

oppervlakte

het vergroten

fossiele bronnen. Het ontwikkelen

van

beleid

duurzame

2030 wil de gemeente de COz-uitstoot met 55% verminderd zien.

heeft de gemeente hiervoor het

periode
punten

gebruik

in op

naar

duurzame energie; zonne—energie,

graag direct

we

aan

de

slag.

Dus

parallel

aan

de

mogelijk verder

In de

met het project om concreet een bijdrage te leveren
volgende hoofstukken geven we aan hoe we dat samen met de

welke financiële

participatiemogelijkbeden

er

aan

zijn.

omgeving

stap in het proces met de omgeving erg belangrijk. Een valse start kan voor onnodige
ergernis in de omgeving zorgen. We willen daarom in eerste instantie zoveel mogelijk inwoners en
maatschappelijke organisaties in de omgeving van Noordbroek goed informeren over het idee. We stellen een
aanpak voor met als belangrijk aspect dat we de omgeving informeren voordat een formele procedure begint
voor een omgevingsvergunning enlof bestemmingsplan. Eerst willen we goed in contact komen met de
omgeving, ophalen wat er leeft, achterhalen welke vragen, ideeën en zorgen er zijn en met de omgeving een
aanpak opstellen hoe we samen het plan ontwikkelen. Hiervoor hebben we een omgevingsanalyse gemaakt om
alle stakeholders in beeld te brengen. Onder andere zetten we de volgende communicatiemiddelen in:
.
Brieven huis-aan-huis aan alle adressen in een groot gebied rondom het plangebied

Wij vinden de

eerste

-

Projectwebsite

.

Digitale nieuwsbrieven

.

Openbare informatiebijeenkomsten

.

Persoonlijke gesprekken

.

Bijeenkomsten

.

Persberichten

Wij zijn

voornemens om

voor

specifieke doelgroepen

op kort

termijn verkennende gesprekken

Noordbroek

en

Duurzaam Duurwold

in

en

organiseren wij

omgeving

een

en

de Natuur-

en

te voeren met de

Milieufederatie

informatieavond in Noordbroek

Groningen.

om ons

energiecoöperaties

Daarna gaan

in

wij verder de

idee te presenteren.

Doorlopend communiceren
Vanaf de allereerste

bekendmaking

van

het idee staan

wij

ervoor

dat

wij doorlopend

communiceren met de

Ons uitgangspunt is dat wij zo transparant mogelijk zijn (altijd rekening houdend met privacy- of
bedrijfsgevoelige informatie). Verder doen wij er alles aan dat de omgeving vooraf wordt medegedeeld wat er
gaat gebeuren, in plaats van dat de omgeving achteraf in de krant leest of van anderen hoort wat er is gebeurd

omgeving.

of welke

beslissing

is genomen.

omgevingsvergunning

periode

stemmen

Tijdens

de

wij dit af

zowel de communicatiemiddelen

ruimtelijke procedure

met het
van

het

bevoegd

realisatie houden wij contact met de omgeving. Dat valt
Van idee

naar

en

bestemmingsplanwijziging en/of

belangrijke
gebruiken. Ook na de
onder goed noaberschap.

stellen

voor om

in deze

gezag als Pure Energie te

volgens

ons

ook

vergunning

We willen onze initiatieven niet alleen
met de

voor een

bevoegd gezag

omgeving het plan

goed bekend maken

concreet maken.

Daarbij

hebben

in de
we

omgeving,

oog

voor

maar

bij voorkeur

de verschillende

in

samenspraak
belangen die

betrokkenen hebben. We beseffen dat
Dat is in

suggesties.

onze

dat de omgeving ervaart dat het proces
van

belanghebbenden.

zijn

Daarom

organiseren, waarin omwonenden
deelnemers wordt het
het

zonnepark,

7. Financiële

Bij

de

aan alle wensen, belangen of
dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Wel willen wij ervoor zorgen
goed verloopt en dat er daadwerkelijk ruimte is voor betrokkenheid

we

ogen inherent

niet tegemoet kunnen komen

aan

ook

we

plan dan verder ontwikkeld.

landschappelijke inpassing

en

energiecoöperaties.

bouwen

het

van

tot 25

alle inkomsten
ook via

maar

procent

van

ook deels

het wind- of

bedrijven kunnen dan
van een

bijdragen

internet of

het maken

uitvoering

van

van

In

werkzaamheden.

zonnepark Noordbroek werken wij graag

aan

wind- of

lokale

zonnepanelen

een

zonnepark terug

Zo kan een lokale

van een wind- of zonnepark (ook wel lokaal
zonnepark op de gewenste plek komt, kan de

van ons overnemen.

de lokale

naar

voor

samenleving. Dit kan direct

de bouw

omgevingsfonds

Het

met lokale

Inwoners, maatschappelijke
energiecoöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel

via de lokale

woningen.

wind- of

zonnepark

projecten. Bijvoorbeeld

op

samen

eigenaar worden

eigenaarschap genoemd). Zodra duidelijk is dat
en

aan

namelijk hetzelfde doel: Nederland verduurzamen.

We hebben

energiecoöperatie meedenken,

organisaties

Denk

tot aan de

te

samenspraak met de
afspraken over de inrichting van

nemen.

participatie: lokaal eigenaarschap

het uitwerken

coöperatie

omgevingsraad of soortgelijk gremium

voornemens om een

maatschappelijke organisaties zitting

en

van een

kan hier ook

de

aan

buurthuis, de aanleg

voor

leden,

van

van

maar

snel

worden benut.

Mee-ontwikkelen
Een andere keuze is dat de lokale

coöperatie maken
de

tijd

we

dan het

energiecoöperatie wel
en

geld. Ook

is

er

energiecoöperatie vanaf het begin volwaardig meedoet.

plan

tot 50

alt■d het

en

delen

procent

we

risico dat het

plan

Zoals aangegeven in hoofdstuk 5 is de ruimte

vergunde oppervlak
meter

langs

buiten dit

de N33

gebied.

van

de

getrokken,

dat in

wij

een

niet

voor

In het

waarbinnen

Hiervoor hebben

zijn, hebben wij hieronder
Financiële

zonnepark.

kosten die vooraf moeten worden

het wind— of

van

zonnepark

doorgaat.

Dan

in

zijn de coöperatie

concept-beleid zonneparken is

zonneparken vergund
zienswijze

cijfers globaal

in

in beeld

gemaakt.

eigendom krijgen.

financiële participatie ook

Samen met de

en

afhankelijk

In zo'n situatie kan

Dit vraagt wel veel

wij dat geld kwijt.

van

op dit moment

het

kunnen worden. Dit initiatief

gediend. Om

een

daadwerkelijk

een zone van

loopt

500

deels

beeld te geven wat de verschillen

gebracht.

participatie in c■fers
Voorstel zonnepark Noordbroek

Aangepast voorstel zonnepark
Noordbroek o.b.v.

concept—beleid
Midden-Groningen
gemeente
Oppervlakte zonnepark
Risicodragend
Lokaal eigenaarschap o.b.v. 50%
Benodigde investering coöperatie
Benodigd eigen vermogen in %
Benodigd eigen vermogen in €
Totale investering o.b.v. 50%
(aantal ha. x eigen vermogen)
Gemiddeld rendement per jaar in %
Gemiddeld rendement per jaar in €
(investering x rendement in %)
Terugverdientijd
(investering x rendement in €)
Looptijd zonnepark

38 hectare

13 hectare

25

25

—

50%

—

50%

19 hectare

6,5 hectare

€ 650.000‚- per hectare

€ 650.000; per hectare

20%

20%

€ 130.000‚- per hectare

€ 130.000,- per hectare

€ 2.470.000,

€ 845.000,-

-

12%

12%

€

€ 101.400,-

296.400;

8,33 jaar

8,33 jaar

30

30

jaar

jaar

bedragen in de tabel zijn onder voorbehoud en moet beschouwd worden als rekenvoorbeeld. De daadwerkel■ke
bedragen voor financiële participatie afhankel■k van de definitieve omvang van het zonnepark en het dan geldende
subsidieregime.
De

8.

Omgevingsfonds

Naast de

mogelijkheden

deel

de inkomsten

van

voordeel

van

zijn

de

voor

het

van

van

geeft

zonnepark terug

de

het

zonnepark

ontwikkeling,

financiële participatie

zonder dat

realisatie

opgewekte megawattuur (MWh)
energie
het

dat in

een

jaar

algemeen: hoe

omgevingsfonds.
zelf. Het kan

wordt

meer

Wat de

en

per

aan

zij geld hoeven

beheer

van

het

Pure

omgeving.

omgeving

het

bijvoorbeeld gebruikt worden

heet ook wel:

buurthuis of het

organiseren
omgevingsraad worden gemaakt.
van

zonnepark
als

bijdrage

sociale activiteiten.

voor

van

de duur

van

15

jaar

-

In de

het

regel

bedrag

zij medeverantwoordelijk

is dit 0,50 eurocent per
is

afhankelijk van

de hoeveel

opgewekte megawattuur (MWh)). Daarbij geldt

hier

Het

mee

voor

de

Afspraken

een

Hierdoor hebben omwonenden financieel

zonnepark.

zonnepanelen, hoe hoger het bedrag.
van

—

te investeren en zonder dat

jaar. De precieze hoogte

opgewekt (dit

Energie jaarlijks

bedrag stellen

wil

we

beschikbaar via

in

een

doen, bepaalt
omgeving grotendeels
aanleg van glasvezel, het verduurzamen van
de

hierover kunnen

bijvoorbeeld

het

met de

Omgevingsfonds zonnepark Noordbroek in c■fers:
Voorstel

zonnepark Noordbroek

Aangepast voorstel zonnepark
Noordbroek o.b.v. concept-beleid

Midden-Groningen

gemeente

Oppervlakte zonnepark

38 hectare

13 hectare

Verwachte

38.000 MWh

13.000 MWh

€ 19.000,-

€ 6.500,-

opbrengst perjaar

Budget omgevingsfonds
De

bedragen

per

jaar

in de tabel z■n onder voorbehoud en moet beschouwd worden als rekenvoorbeeld. De

z■n gebaseerd op de verwachte jaarproductie (MWh)

omgevingsfonds
jaarproductie).

is

afhankel■k

van

de

van

definitieve omvang

het zonnepark. De
van

het zonnepark

bedragen

daadwerkelijke afdracht aan
en

de hoeveelheid zonuren

in het voorstel

het

(werkel■ke

Bijlage
In de

1:

Omgevingsanalyse (beknopte versie)

uitgebreide omgevingsanalyse hebben wijde onderstaande doelgroepen

in de

omgeving

van

het

zonnepark in kaart gebracht.
Maatschappel■ke doelgroepen

in een straal

Inwoners: inwoners binnen

een

meter, alle inwoners

tot 2000

de verschillende

Ondernemers:

dorpsraden

van

van

en

van

straal
het

2000 meter

van

/ Noordbroek;

<500 meter, individuele inwoners binnen

dorp Noordbroek

en

een

straal

van

500

georganiseerde bewonersgroepen, zoals

actiegroepen.

individuele ondernemers

en

alle

georganiseerde ondernemers in bijvoorbeeld

ondernemersverenigingen
Lokale verenigingen & stichtingen
Sociaal maatschappelijke instellingen

Onderwijsinstellingen
Archeologische instellingen
Natuur

-

en

Provinciale

milieuorganisaties; de
en

meeste

zijn verbonden

aan

de

Groningse

NMF

lokale media

Marktomgevingsdoelgroepen
Samenwerkende

marktpartijen;

bestaande, lokale

op dit moment niet

van

toepassing,

maar er

wordt

gekeken

naar

energie coöperaties.

Netwerkbeheerder

Waterbedrijf, waterschap

en

Rijkswaterstaat

Politiek—bestuurlijke doelgroepen
Gemeente

Midden-Groningen ; Gemeenteraad, College

van

B&W, Ambtelijke organisatie

Buurgemeenten; gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, gemeente Groningen, gemeente
Loppersum, gemeente Oldambt

en

gemeente Veendam

Regionale samenwerkingsverbanden; Nationaal Programma Groningen
Provincie

RES

Groningen; verantwoordelijke gedeputeerde, GS, PS

Rijksoverheid;
(RVD)

en

Ministerie Economische Zaken & Klimaat

en

Rijksdienst

voor

Ondernemend Nederland

Bijlage

2: voorstel

omgevingsraad zonnepark Noordbroek

Inleiding
Pure

hebben

Daarbij

zonnepark Noordbroek bij voorkeur

wil het

Energie

voor

oog

we

tegemoet kunnen komen

ruimtelijke
en

dat

omgevingsraad

te

ruimte is

voor

Hieronder schetsen wij de voorstel

Doelen
1.

Zorgen

zorgen dat de

kaders

en

met de

en

Dat is in

omgeving

concreet maken.

omgeving

onze

ogen inherent

Daarom stellen

deze

voor

niet

dergelijke

goed verloopt

we voor om een

maatschappelijke organisaties zitting

uitgangspunten

we

aan

ervaart dat het proces

belanghebbenden.

van

Ophalen

de

van

nemen.

omgevingsraad.

omgeving bij de planvorming voor de zonnepark, waardoor
in de

registreren welke gedachten, ideeën, vragen

en

betrekking

In de
De

directe betrokkenheid

voor

omgeving invloed kan hebben op deze verandering

met

3.

ervoor

betrokkenheid

voor

samenspraak

omgevingsraad
de

2.

belangen

waarin omwonenden

organiseren,

in

die betrokkenen hebben. We beseffen dat

belangen of suggesties.

alle wensen,

aan

ontwikkelingen. Wel willen wij

daadwerkelijk

er

de verschillende

tot het

leefomgeving.
mogelijk

zorgen

er

leven in de

omgeving

zonnepark.

planvorming zoveel als mogelijk rekening houden

omgeving inzicht

en

geven in wat

er

bij komt kijken bij

met de

punten genoemd onder 2.

de realisatie

van een

zonnepark

en wat

de

(on)mogelijkheden zijn.
5.

Informatie delen

Bespreekpunten
.

Inhoud
-

-

-

-

—

.

-

-

-

.

.

.

het

mogelijkheden

en

ter behoud of

Maatregelen

op de

omgeving.

versterking

om

hinder te

beperken

c.q. te voorkomen.

ecologische waarden.

van

Landschappelijke inpassing.
Overige onderwerpen,

Aanvullende
Uitkomsten

Inrichten

van

Noordbroek)

in het

Adviezen

Pure

betrekken

z■n bespreekpunten

met

via de

van

en

de lokale

realisatie

van

betrekken

van

de

omgeving

in het

algemeen

en een

zonnepark (nabij

in de

van

en na

maar

de

Midden-Groningen

een

in het

procedures

er

toepassing)

met

betrekking tot

beoogde zonnepark.

periode tussen

beleid, het

worden

realisatie

geeft een indicatie

maakt

uiteindel■k

van

start

ruimtelijke procedure

en

zonnepark
zonnepark.
omgeving tijdens de exploitatiefase, zoals excursie of open dag.

het

uitputtende lijst,

tussen de

welke

energie

het

van

benoemen is dat de gemeente

en

nader toelichten.

energiecoöperatie (indien

omgeving enerz■ds

opgenomen

tot de onderzoeken.

coöperatie.

en

over wat er

betrekking

en

duurzame

de bredere omgeving

Adviezen

Bovenstaande is geen

plan.

bijzonder.
Energie

naar

voor

tot het

geluid
slagschaduw):
benodigde onderzoeken.

bespreken

participatie

noodzaak

communicatie

Ideeën

betrekking

omgevingsfonds.

van nut en

voor

met

financiële participatie:

financiële
het

omgeving

en

omgeving

de onderzoeken

van

van

aan

vanuit de

wensen

van

Bespreken

(onder

andere

op minimale vereisten in

Toelichting

Inrichting

vragen vanuit de

wensen en

onderzoeken

(eventuele)
.

zonnepark

plan:

Impact op de omgeving

Concretiseren
—

het

van

zonnepanelen

Benodigde
-

.

Aantal

impact

omgevingsraad

in de

van

de

over

van

het

waarover

de

omgevingsraad

initiatiefnemer(s) anderz■ds. Belangr■k

eigen verantwoordel■kheid heeft

bestemmingsplan

doorlopen.

kan

Vanuit de

en

de

en

spreken.

om

hierb■ te

eigen afwegingen

omgevingsvergunning(en)

omgevingsraad kan

Dit

er een

wordt

advies komen

aan

Midden—Groningen,

de gemeente

dus ook het recht

Kaders

en

maar

of te w■ken

om

de gemeente houdt het recht

het advies

van

de

van

om

eigen afwegingen

hierin

te maken en

omgevingsraad.

uitgangspunten omgevingsraad

Pure

Energie

delen

en

de lokale

energiecoöperatie (indien

informatie, rekening

van

houdend met

informatie niet kunnen delen, lichten
Om deelname

aan

de

x-aantal maanden. Dit
wens

hierover wordt

de beheerders

bepaalt

en

toepassing,

het

Het

kan

blijft

snel worden

er

nadrukkelijk de

bestaan. In deze fase kan

zonnepark functioneert, hoe

het

toepassing, de energiecoöperatie
deze

aan om

inbreng

in het

dat het

voor

van

moeten

plan

zonnepark

het

nemen

plek

een

de

geacteerd

inbreng

op eventuele

van

de

voor

mogelijk is,

voldoet

de

aan

Pure

investeringen

wet- en

Energie

doen in het

en, indien van

zonnepark

zijn
regelgeving, financiële haalbaarheid
en

en normen.

van Pure Energie en de lokale energiecoöperatie (indien van toepassing) is dat
zonnepark wordt gerealiseerd. Het is wat hen betreft geen optie om af te zien van realisatie

uitgangspunt

er

harde

de realisatie

van

van

begrenzingen zijn die het plan

het zonnepark, kan wat hen betreft alleen
niet haalbaar

bijeenkomst

via de nieuwsbrief

onafhankelijk

van

van

de

maken, zoals

een

er
van

optie zijn

wetten en normen die

niet haalbaar

omgevingsraad heeft geen juridische status, het

Van elke

de

omgeving

Indien dit niet

te geven.

plan wordt, ligt bij

namelijk

beperkingen opleggen of als het plan financieel
De

en

is het

dat niet kan.

het zonnepark. Afzien
als

beheerfase

het zonnepark. De omgevingsraad kan dan als meldpunt

over

energiecoöperatie: zij

overige eisen

bepaalde

zonnepark aandragen.

veel

verantwoordelijk

het

klachten, meldingen, vragen of ideeën op gestructureerde wijze bij

en zo

waarom

de

en

omgeving

er

met

informatie. Als zij

gezamenlijkheid. Wel

met de

uiteindelijke beslissing of iets onderdeel

een

in

gecommuniceerd

doen

lichten zij toe

en

omgevingsraad

omgevingsraad hoe

en, indien van

Energie

serieus

er

de

met de

van

mogelijk

open

en behapbaar te houden, wordt er een bepaalde
omgevingsraad actief is. Bijvoorbeeld: een x-aantal bijeenkomsten in een

klachten vanuit de omgeving

De

bedrijfsgevoelige

besproken

omgeving dienen

zo

toe waarom dat zo is.

dat de omgevingsraad ook in de bouw-‚exploitatie-

onder andere worden

Pure

privacy-

en

omgevingsraad overzichtelijk
dat de

periode afgesproken

zij

toepassing) zijn

van

omgevingsraad wordt

is een
een

lijkt.
particulier initiatief.

verslag gemaakt.

het initiatief, geplaatst op de website

van

Dat

het initiatief

verslag wordt gedeeld
en

verspreid door de

de

gespreksleider
omgevingsraad. Zo kunnen ook inwoners en
maatschappelijke organisaties die niet actief meedoen in de omgevingsraad het proces actief volgen.
Inwoners

en

secretaris

en

van

maatschappelijke organisaties die

email vragen stellen,

hierop

Er kunnen

meningsverschillen

een

energiecoöperatie (indien

maar

voor

In de

omgevingsraad, kunnen per
omgevingsraad wordt dan

in de

bijvoorbeeld enerzijds

ontstaan tussen

van

toepassing)

en

omgevingsraad.

het proces. Maar

van

de

antwoord formuleert.

wie

onderdeel

aan

opmerkingen maken of suggesties doen.

besproken

is uiteraard ruimte

niet meedoen

is

er

een

Energie

en

anderzijds bijvoorbeeld omwonenden.
Deze

vuistregel

zacht op de relatie. Dat betekent dat

Pure

meningsverschillen
voor

met elkaar

de lokale

Daar

delen is juist

de omgang met elkaar: hard op de

inhoudelijke discussies scherp kunnen zijn,

maar

inhoud,
dat

er

geen persoonlijke aanvallen ontstaan.

Deelname

omwonenden

van

maatschappelijke organisaties

en

dat zij instemmen met de komst

mogelijke samenstelling van
krijgen. Hierbij
De

horen ook

omgevingsraad

initiatief, mag
initiatief

en

omgeving.

en

de

van

mensen en

is niet bedoeld

kan dit

het

zonnepark.

omgevingsraad

blijven.

Het streven is

om zo een

de

omgevingsraad betekent niet

een zo

evenwichtig

goede afspiegeling

van

de

omgeving

te

organisaties die kritisch tegenover het initiatief staan.

om mensen en

organisaties

te

overtuigen: wie kritisch

is op dit

omgevingsraad is bedoeld om de omgeving te betrekken bij het
plan (deels) kan worden aangepast aan wensen vanuit de

De

te onderzoeken of het

aan

Deelname

.

de

aan

omgevingsraad

bedrijven gelegen binnen

van

staat in

gebied

een

Maatschappelijke organisaties

die in elk

het stakeholdersoverzicht dat is

principe open
van

omwonenden

voor

circa twee kilometer

van

worden

voor

geval

uitgenodigd

gemaakt. Als uitgangspunt geldt dat

vertegenwoordiger (met eventueel de

benoeming

de

vertegenwoordigers

en

beoogde zonnepark.

de

omgevingsraad,

per adres of

organisatie één

vervanger) plaatsneemt

van een

staan in

in de

omgevingsraad.
Besluiten

.

de

over

ruimtelijke ordening

burgemeester

wethouders

volksvertegenwoordigers
Daardoor is

1) het plan

mogelijk

een

en

over

het

4)

van

doorgaan

het

van

de

aan

Energie

Pure

het

aan

en

Energie

het

en, indien

bevoegd

5) het bevoegd
Pure

omgevingsraad desondanks

de

scheppen

uiteindelijke uitkomsten
nadrukkelijk

het streven

plan.
regels,

normen en

gesprekken

van

de

zoveel

de

regie

in het

Daarnaast

de

aan

draagt

de

van

met name de

en

onafhankelijkheid

van

de

vergaderruimte

spreekt

uit

de

zonneparken.
vormgeven

uitde
van

gespreksleider

omgeving

—

de

dat

van

aan

de

wordt

wordt

er

gewerkt

de

een

zorgen

het proces, nog open. Ook is

bovenstaande situatie te voorkomen.

onafl1ankelijke gespreksleider.

bij

gesproken

en

secretaris te
aan

is

verzoek

een

gespreksleider

over een

deelname

De

kan

eventuele

aan

de

en

ervoor

Dit betekent dat

plan

voor een

bemoeilijken.

De

de

dat de

aan
en

gespreksleider

vormt het

ruim aan bod

voor

Midden-Groningen

de gemeente

is

omgeving.

en

—

zij

de

om

deze

zonnepark

gespreksleider

tussen het uiten van deze emoties en een

omgevingsproces

gespreksleider
De

belangrijke bijdrage
en

kan

aan

van

gemeente

voor

het

maatschappelijke organisaties
eraan

bijdragen dat de kwaliteit

namelijk meewegen

in de

vergunningsaanvraag.

deze

en

zij

stellen

nemen

voor

van

de

en

de regie in het formeel

uitnodigen

hoe het proces in de

omgevingsraad plannen,

de

agenda

voor

verslagen publiceren.

emoties kan losmaken in

gesprek

Midden—Groningen.

goed omgevingsproces

bijeenkomsten

en

een

inwoners

Om

dat de gemeente

faciliterende rol te zien bij initiatieven

secretaris is

nemen

en

omgeving
plan door de initiatiefnemers

waarborgen, stellen wij

er een

bijeenkomsten.

de

van

Ook is

secretaris

en

omgeving

de inhoud. De

over

omgeving

een

omgevingsraad

bijeenkomsten opstellen, de verslagen maken
Het is bekend dat een

van

tussen de

suggesties

en

secretaris werken in grote mate autonoom;

voor

de verslagen

gesprek

de gemeente

door de gemeente toeneemt: het

en

voor

dat het

aan een concreet

hierbij gebaat. Bovendien

omgevingsraad verloopt.

inhoud kunnen

en

aan

benodigde kosten hiervoor te vergoeden. Ook het beschikbaar stellen

omgevingsraad

de gemeente

omgeving

bereiken

zorgt dat de wensen, vragen

gespreksleider

en

en

eraan

zorgvuldig participatieproces.

is

besluitvorming

gespreksleider

van

en

Het faciliteren van deze

van een

beoordeling

omgevingsraad

zichzelf een informerende, stimulerende

voor

voorafgaand

transparantie

van

dit te melden. Wat de

de omgevingsraad uitvoert. Dit zorgt

voor

deze faciliteert. Het verzoek

secretaris aan te stellen

een

De

ervoor

tegelijkertijd

Midden-Groningen

nu,

om

gesprekken zich op de inhoud kunnen concentreren. De gespreksleider

neutrale ankerpunt die
er

verwachtingen belangrijk

uit oogpunt

secretaris

initiatiefnemers goed op gang komt
komen en dat

en

omgevingsraad worden begeleid door

bijeenroepen

leggen

voor te

plan.

toepassing) vinden het

mogelijk consensus te

persoon die de secretariële werkzaamheden

deelnemers

van

beslissingen zijn, ligt uiteraard

om

(delen van) het plan,

energiecoöperatie toch besluiten het plan

in te stemmen met het

energiecoöperatie (indien

en

verlopen,

niet kunnen instemmen met

de

toepassing,

alsnog besluit

Onafhankelijke gespreksleider en
De

van

eerlijke mogelijke scenario’s

van

van

gezag,

gezag

de lokale

en

college

scenario dat:

2) het proces met de omgeving in de omgevingsraad goed is
3) leden

Het

gemeenteraad besluiten als democratisch gekozen

de

zonnepark voldoet

het

voor

zonnepark onder valt, worden

van een

bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Midden-Groningen).

genomen door het
en

het realiseren

waar

secretaris
over

zijn

er

een

omgeving die

verantwoordelijk

voor

de inhoud. Daarom consulteren

een

dat

gesprek

er

op de

balans is

zij nadrukkelijk de

betrokken partijen
inrichten
proces

goed

voor

naar

en

vergroot de kans dat emoties

en

verantwoording verschuldigd
tussen de

over

het

krijgen
Als

er

gevoerde

Het

begeleiden,
Mocht deze

over

gaat

oplossing

en er

Stappenplan

bij één

en er

De

en een

van

van

Aanwijzen

Consultatie in de

van

gespreksleider

Pure

Aanpassen

van

gespreksleider

van

secretaris,

Energie

opzet

afloop

aan

gedaan

de inhoud wordt

in

is

principe

een

geen

gebaseerd

op vertrouwen

gemeente. Door vooraf met elkaar te

er

onmin ontstaat

bij één

in

gesproken.

en

van

de betrokkenen

partijen volledig zijn of haar

van

van

hoe de

wordt in

gespreksleider

en

zin kan

secretaris het proces

samenspraak gezocht

en

secretaris

naar een

oplossing.

gespreksleider
(de gemeente Middenen

en

secretaris aanstellen. Dit is

om

dit te voorkomen.

eerste

de

en

met indien

en een

voor

inwoners

gesprekken

en

secretaris

nadrukkelijk

bekendmaking van het initiatief voor

communicatie-uitingen (actie:

en

en

en

opzet

Pure

een

laatste

secretaris

voor een

de hand

zonnepark

(actie: gemeente)

omgevingsraad (actie: onafhankelijk

energiecoöperatie (indien
aan

dit

Energie)

nodig ondersteuning

omgevingsraad

van

van

van

de gemeente Midden—

toepassing)

input

vanuit de

omgeving (actie:

secretaris)

maatschappelijke organisaties

voor

deelname

aan

omgevingsraad (actie:

secretaris)
omgevingsraad (regie door onafhankelijk gespreksleider

onafhankelijk gespreksleider
Na

over

en

omgevingsraad

onafhankelijk gespreksleider

.

zij willen

is de kans het grootst dat het

het vertrouwen in elkaar

werken, zijn zij

de betrokken

over

gespreksleider

omgeving voor idee

en

Groningen,

Uitnodigen

ook

het proces dat

wordt de situatie van de

onafhankelijke gespreksleider

.

Start

de

en

omgevingsraad wordt bij de

-

-

de betrokkenen

gevonden

nieuwe

te komen tot

voor

van

aan

omgevingsraad

is de kans het kleinst dat

omgevingsraad besproken

niet worden

meegenomen in alle

.

voeren.

hebben,

draagt bij

plek krijgen

het proces dat zij

wordt zoveel mogelijk

om

Idee

te

over

Dat

over

elkaar wat gunnen in dit proces.

wordt dit in de

Groningen) ingrijpen

.

een

proces. Ook betekent dit dat geen

om

onhoudbaar, dan kan de facilitator

.

overleg

verloopt.

secretaris in grote mate autonoom

doorlopen,

toch onvrede bestaat

redmiddel

gemeente Midden- Groningen)

gespreksleider, secretaris, omgeving, initiatiefnemers

welk proces wordt

bepalen

alle betrokkenen

van

gespreksleider

en

Door daar vooraf

omgevingsraad.

tevredenheid

proces,

Doordat de

de

(omgeving, initiatiefnemers

en

het proces met de omgevingsraad wordt

opgeleverd (actie: onafhankelijk gespreksleider

en

samenvattend

en

verslag

secretaris)

van

dit proces

secretaris)

het zonnepark (actie Pure Energie (en

.

Aanvraag omgevingsvergunning

.

Beoordeling van aangevraagde omgevingsvergunning

voor

een

omgevingsraad (actie: gemeente Midden-Groningen)

met daarin

energiecoöperatie»
meewegend het proces met de

UÏ‘ ‚Q

energie

Pure

Energie

is

verduurzaming

een

van

duurzaam

van

procedure

Pure

en

uit Enschede. Al

Nederland door eigen windmolens

vereniging als bedrijf, kan de
worden

energiebedrijf

Energie.

en

meer

zonneparken

groene stroom uit deze windmolens

Pure

omgevingsproces

Energie heeft kennis
tot bouw

groene stroom. Inmiddels leveren

we

ook

en

beheer

dan

van
van

zonnepanelen

en

te realiseren.

aan

we aan

de

Iedereen, zowel particulier,

zonneparken afnemen door klant

alle facetten:

windmolens

twintig jaar werken

van

en

bedrijven

locatieonderzoek, planologische

zonneparken

en

te

en

particulieren.

het leveren

van

L__

__

Pure
__

Energie

en

energiecoöperaties

‘\hel3ben dezelfde missie
\

/

We

geloVenjnde_samenwerking met energiecoöperaties, omdat er een gezamenlijke missie is: Nederland verduur-

zamen.

Lokale

duufzame energieopwekking

biedt daarnaast kansen

schappelijke organisáties als bedrijven kunnen
of zonnepark en er mede-eigenaar van zijn.

ervan

profiteren.

moedigen dat aan door actief de samenwerking te
energiecoöperaties Trots zijn wij erop dat
wij als eerste initiatiefnemer een samenwerking zijn aangegaan met een lokale energiecoöperatie, bij Windpark
Kloosterlanden in Deventer. Destijds, in 2013, was dat
We

nog

zoeken met

met

voor

de samenleving. Zowel inwoners, maat-

Zo kunnen

ze

mee-investeren in

spannende stap

voor ons.

energiecoöperaties

voor ons

een

onderdeel

van

een

windmolen

samenwerking
vanzelfsprekend en

Nu is

elk nieuw initiatief. Wij zien de directe

omgeving als betrokken, ondernemende mensen en orga—
nisaties en die nemen we serieus in de samenwerking.

OMGEVINGSFONDS
uit elk wind- oF

zonnepark stellen wejaarlijks voor de duur van 15
jaar een deel van het rendement ter beschikking aan de omgeving.
Deze bijdrage is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per
jaar Wat de omgeving hiermee wil doen, bepaalt de omgeving voor
—

-

een

groot deel zelf.

VLIEGWIEL VOOR NIEUWE INITIATIEVEN
zonnepark gebruiken als vliegwiel
coöperatie die mede—eigenaar is,
kan met de inkomsten nieuwe projecten beginnen. Denk aan een
nieuw wind- oF zonnepark, een isolatieprogramma voor inwoners
of ondersteuning bij aanleg van infrastructuur zoals snel internet.
Het omgevingsfonds kan hier ook voor worden benut.
De

omgeving kan

voor

een

wind- oF

nieuwe initiatieven. Een

PURE ENERGIE IN ONTWIKKELING
Energie ontwikkelt zich nog steeds.
groene stroom, zijn we onder meer bezig
Pure

Hengelosestraat

585

7521 AG Enschede
053

—

434 1200

wind@pure—energie.nl
zon@pure-energie.nl

H/ pure—energie.…
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energie

laadpalen

voor

Naast het

opwekken

van

met het ontwikkelen

van

elektrische auto’s. Verder willen

we onze

klanten

energiegebruik door zelf energieadviseurs in
dragen we eraan bij dat de groenste stroom die
we zelf leveren ook zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.
ondersteunen

bij

slim

huis te hebben. Dan

MEE-ONTWIKKELEN
mogelijkheid

Een andere

volwaardig
maken

we

dan

samen

het

vooraf moeten worden
situatie

de

kan

het wind- of

wel veel

energiecoöperatìe

plan

en

delen de kosten die

gemaakt.

energiecoöperatie

In

een

50

dergelijke

procent

van

eigendom kr■gen.
geld. Ook is er altijd het risico dat
doorgaat Dan zijn de coöperatie en w■

zonneparl<

tijd

het plan niet
dat

is dat de

mee—ontwikkelt. Samen metde coöperatie

Dit vraagt

in

en

geld kwijt

Een

coöperatie

nisatorisch als Financieel kunnen

moet dat zowel orga-

dragen.

Onze

werkwijze

Energie-werkwijze kenmerkt zich door
zorgdragen voor de directe omgeving en voor elkaar;
het 'noaberschap'. Dit is bij ons de solide basis,
geïnspireerd op onze Twentse oorsprong.
De

Pure

Van oudsher moeten noabers op elkaar kunnen
ze

zijn op elkaar aangewezen. Een

omgeving

van onze

belangrijk,

omdat

woon— en

wind—

we

daar gaat het

geving zich

om.

bij

de omgeving,
en we

hebben

van

onze

Daarbij

ons

goede
zonneparken vinden

beseffen dat

werkomgeving

de omgeving rondom

en

rekenen,

relatie met de

we

we

anderen. Klaar staan

windmolens

wachten

we

en

voor

zonneparken,

niet totdat de

om-

meldt. We zoeken actief contact met

dragen proactief oplossingen of hulp
een

erg

actief zijn in de

luisterend

oor voor

stakeholders.

aan

Dat komt op verschillende manieren
tot

uiting
Met

in

onze

bedrijfsvoering:

eigen wind—

onze

en

zonprojecten wordt

duurzame elektriciteit

opgewekt. Dit draagt eraan
leefbaar blith voor huidige en

bij dat de wereld
toekomstige generaties. Van onze winst wordt
90 procent weer geïnvesteerd in nieuwe duurzame energieprojecten. De andere 10 procent
gaat

het Pure Energie Fonds

naar

(www.pure-energiefonds.nl).
adviseren‚ ondersteunen en ontzorgen
energiecoöperaties. Door samenwerking met een
lokale energiecoöperatie raken ook wij geworteld
in de lokale samenleving, weten wat er speelt en
waar we rekening mee moeten houden.
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Maatschappelijk Verantwoord

Bas Hollander
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 29 augustus 2019 13:48
Zonneparken
inspraakkreactie zaaknummer 2019-022925

Geachte heer/mevrouw;
Naar aanleiding van het ontwerpbeleid zonneparken vragen wij, bewoners van Beneden Veensloot 58 te
Meeden, uw aandacht voor het volgende.
Voor uw informatie: onze woning ligt recht tegenover het 380 KV-trafostation van TenneT. Op dit moment
is er sprake van een substantiële uitbreiding van dit station in de richting van onze woning.
Terecht wordt op pagina 2 van het ontwerpbeleid opgemerkt dat: "extra aandacht ook nodig is voor de
omgeving Meeden waar al veel ruimtelijke ingrepen zijn gepland, zoals het windpark, stikstoffabriek en
uitbreiding van het trafostation. Bewoners moeten niet extra belast worden met zonneparken". Als direct
betrokkenen delen wij dit.
Tot onze verbazing lezen wij echter op pagina 29 onder 4.2.2.j dat de "groene kamer" achter het
transformatorstation Meeden aan de Beneden Veensloot een geschikte locatie zou zijn voor grootschalige
zonneparken.
U kunt zich wellicht voorstellen dat wij dit niet delen.
Het aanwijzen van "de groene kamer" als geschikte locatie voor grootschalige zonneparken in combinatie
met de huidige uitbreiding van het 380 KV-station van TenneT zou beteken dat ons woongenot
onevenredig wordt aangetast. We maken dan ook bezwaar tegen deze voorgestelde locatie.
Los hiervan is het vreemd dat "de groene kamer" onder de noemer "het zoekgebied A7-N33 zuidoost"
geplaatst is, dit in tegenstellig tot eerder genoemde uitgangspunten voor grootschalige zonneparken, te
weten de zones langs de infrastructuurlijnen.
Daarnaast willen we het volgende onder uw aandacht brengen.
Zoals u weet grenst het gebied Veensloot-Meedenerveen aan drie gemeenten, te weten Pekela, Oldambt
en Veendam.
De gemeente Oldambt grenst rechtstreeks aan de genoemde "groene kamer" (Tonkensoordlaan); de
gemeenten Pekela en Veendam op een afstand van enkele honderden meters.
Onze vraag is dan ook in hoeverre deze gemeenten en de direct aanwonenden betrokken zijn bij het
ontwerpbeleid zonneparken van Midden-Groningen.
Anderzijds vragen we ons af of bovengenoemde gemeenten hun beleid t.a.v. zonneparken afstemmen met
de buurgemeentes.
Zo kregen wij min of meer toevallig de volgende publicatie van de gemeente Pekela onder ogen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41748.html
Zoals hieruit blijkt is de gemeente Pekela voornemens om een vergunning te verlenen voor een
grootschalig zonnepark in onze directe omgeving.
Gezien de nabijheid van het trafostation kan verwacht worden dat onze directe omgeving ook door
Veendam en Oldambt als zoekgebied worden aangewezen.
Onze vraag is dan ook of, en zo ja op welke wijze, het overleg met de aangrenzende gemeentes over
"zonneparkenbeleid" geregeld is.
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In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
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AST(WN
Netherlands Institute for Radio Astronomy

College van Burgemeester en Wethouders van
Midden Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand
per email: zonneQarken’midden-groningen.nl

Oude Hoogeveensedijk 4,
7991 PD Dwingeloo,
The Netherlands.
Phone +31521595100
@astron.nl
www.astron.nl
Our reference:
Your reference:
Date: 29-08-2019

Betreft: zienswijze Ontwerp beleid zonneparken in
Midden-Groningen, zaaknummer 2019-022925

Geachte heer/mevrouw,
Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken een zienswijze in te dienen op
bovengenoemd ontwerp beleidsplan zonneparken.
ASTRON is het Nederlands Instituut voor radioastronomie. Wij luisteren met gevoelige telescopen
naar zwakke signalen uit het heelal. Een van deze telescopen is de LOFAR-telescoop. Dit is een
innovatieve telescoop die de laagste radiofrequenties meet die vanaf de aarde kunnen worden
waargenomen voor astrofysisch onderzoek. Met deze telescoop zijn recent 300.000 nieuwe
sterrenstelsels in het heelal ontdekt.
De LOFAR-telescoop bestaat uit ongeveer 20.000 kleine antennes, gegroepeerd op velden, de
zogenaamde stations. De helft daarvan staat in een gebied vlakbij Exloo en Buinen, de
zogenaamde ‘kern’ of ‘core’. De andere helft, de ‘buitenstations’, staat elders in Noord-Nederland
en in Europa, waardoor LOFAR functioneert als een telescoop met een doorsnede van 2.000 km.
Vanwege de grote gevoeligheid van de antennes is het wenselijk dat binnen 2 km afstand rondom
de buitenstations geen activiteiten worden ondernomen die elektromagnetische storing
veroorzaken. De belangrijkste bronnen van storing zijn apparaten die worden gebruikt voor het
genereren van energie zoals windmolens en zonneparken. Er zijn technische maatregelen
mogelijk die deze storing kunnen voorkomen, Indien initiatiefnemers in een vroeg stadium
contact met ASTRON opnemen, kan ASTRON meedenken over de te treffen maatregelen.
In de gemeente Midden-Groningen bevindt zich een van deze buitenstations, de R5407. De 2km
zone bevindt zich voor een deel op het grondgebied van de gemeente; voor het overige deel op
het grondgebied van de gemeente Veendam en de Drentse gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze.
Op de bijgevoegde kaart staat de exacte locatie.
In uw ontwerp beleidsplan zonneparken geeft u aan dat grootschalige zonneparken niet passend
worden gevonden in het veenkoloniaal gebied (p. 30), het gebied waarin zich ons buitenstation
bevindt. Voor kleinschalige zonneparken heeft u toetsingscriteria opgesteld. (p. 34),

ASTRON is part af the Netherfands Organisation for
Scientific Research (NW0)

1/2

ABN-AMRO: 642388180, IBAN: NL82ABNA0642388180,
Bic: ABNANL2A, VAT: NL002882243B02, Chamber of
Commerce registratlon number: 41150068/0000387g7607

AST(O N
Netherlands Institute for Radio Astronomy

Graag zien wijde bescherming van de radioastronomie in de zone rondom ons buitenstation in
uw beleidsplan opgenomen, met name ook als onderdeel van de ruimtelijke toetsingscriteria voor
plannen in het betreffende gebied.
Naar wij hebben begrepen zal het LOFAR buitenstation ook worden vermeld in de herziening van
het bestemmingsplan Buitengebied. Daarin zou als voorwaarde kunnen worden gesteld dat voor
ruimtelijke plannen voorafgaand overleg met ASTRON is vereist om te bepalen of er
elektromagnetische storing kan optreden en welke maatregelen kunnen worden getroffen om dat
te voorkomen.
Graag bereid tot nadere toelichting.
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Verzonden:

dinsdag 3 september 2019 14:23

Onderwerp:

Reactie op ontwerp Beleid Zonneparken in Midden-Groningen

Dag

,

Vanochtend hebben we wat ons betreft een erg plezierig en goed gesprek gehad over het ontwerp Beleid
Zonneparken in Midden-Groningen. Zoals vanochtend aangegeven hebben we alleen de meest essentiële punten
met jullie besproken die hieronder kort uiteen worden gezet.
De meest essentiële punten uit onze reactie zijn:
1. Leefgebieden akker- en weidevogels
In de paragraaf Provinciaal Beleid ontbreekt aandacht voor leefgebieden van akkervogels. Een deel van het
buitengebied van Midden Groningen valt in deze beleidscategorie van de POV: grootschalige ruimtelijke ingrepen
moeten hier worden gecompenseerd. Zonneparken vallen hieronder.
Voor akkervogels hebben we de volgende vuistregels:
- 10% van het plangebied moet optimaal akkervogelvriendelijk worden ingericht en beheerd;
- De financiering van de inrichting en het beheer moet juridisch worden geborgd voor 30 jaar (of voor de looptijd
van het project).
Wij adviseren om dit te regelen via een kwalitatieve verplichting in de omgevingsvergunning.
2. Ambitie 600 ha
Wij verzoeken de keuze voor 600 hectare te onderbouwen. Dit kan door de beoogde energiemix aan te geven. Een
volledige keuze voor zonne-energie is niet aan te raden. Dit leidt tot een ongelijke energievoorziening binnen het
gebied met een grote piekbelasting op het net, met als resultaat netverzwaringen waaraan maatschappelijke kosten
en ruimtelijke consequenties bij horen. (p. 7)
3. Kleinschalige zonneparken
In het overzicht vallen zonneparken van 2 tot 5 hectare niet in een categorie. In de toelichting eronder staat dat dat
maatwerk voor een groter oppervlak mogelijk is (tot 5 hectare). Wij suggereren in het overzicht aan te passen dat
kleinschalige zonneparken in de regel tot 2 hectare groot zijn, maar uitloop kunnen hebben tot 5 ha. (p. 24)
Graag verduidelijken of kleinschalige lokale zonneparken alleen mogelijk zijn wanneer zij aansluitend aan het
dorp/kern zijn, of dat het ook mogelijk is om kleinschalige zonneparken los in het buitengebied te realiseren. (p. 24)
4. N33
Verdubbeling N33. De verdubbeling heeft als ambitie de duurzaamste weg te worden. Kwaliteit van de N33 is de
openheid en beleefbaarheid van het landschap. Deze is zeer goed te beleven vanaf de N33. Lange stroken
zonnepanelen verrommelen dit beeld. Voorstel is om gebieden langs de N33 aan te wijzen voor zon bij dorpen als
Tjuchem en Siddeburen, hier ontstaan kansen voor coöperaties om te participeren in zonneparken.
5. 4.3.1. Algemene toetsingscriteria alle zonneparken (grootschalig)
Opnemen dat de locaties van het zonnepark in een zoekgebied die aangewezen is in de visie maatwerk is. Dit houdt
in dat een zonnepark niet zelfstandig (los) in het zoekgebied kan liggen, maar dat er een ruimtelijke aanleiding
aanwezig moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn zonneparken gekoppeld aan een infrabundel/ knoop in zoekgebied h
en i, of gekoppeld aan het kassenlandschap in zoekgebied c. Voor zoekgebied g liggen de ruimtelijke aanleidingen bij
de dorpen Tjuchem en Siddeburen bijvoorbeeld industriegebied kalverkampen.
6. Bijzondere locaties (uitzonderingslocaties POV; slibdepots etc)
1

Wij verzoeken om in hfst. 3 of 4 toe te lichten hoe in de visie wordt omgegaan met deze bijzondere locaties. Dit om
ook duidelijkheid te verschaffen voor initiatieven als het Zonnepark Vossenburg.

Graag worden we in het traject tot het definitief maken van de notitie goed betrokken en denken we graag mee
over de punten waarop we gereageerd hebben. We ontvangen te zijner tijd dan ook graag het vastgestelde
beleidsstuk, zodat wij deze ter verificatie kunnen voorleggen aan ons bestuur.
Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Sint Jansstraat 4 | 9712 JN Groningen
Postbus 610 | 9700 AP Groningen

Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 4 september 2019 13:31

RE: Reactie op ontwerp Beleid Zonneparken in Midden-Groningen

Goedemorgen
Vanochtend heb ik nog even met Jules gesproken over de des betreffende locatie d in de visie. Om samensmelting
van industrie te voorkomen en het oude lint niet aan te tasten is ervoor gekozen om het gebied tussen Sappermeer
en Zuidbroek vrij te houden van nieuwe industriële (zonnepark) ontwikkelingen. Hierdoor blijft er een open groene
corridor van weiland en bosblokken tussen Westeind en Zuidbroek . De visie is opgesteld, niet rekening houdend
met eerdere ingediende initiatieven. Hierdoor wordt echter wel een eerder initiatief aan de zuidzijde van het spoor
uitgesloten van zonontwikkeling.

Verzonden: dinsdag 3 september 2019 14:23

Onderwerp: Reactie op ontwerp Beleid Zonneparken in Midden-Groningen

Vanochtend hebben we wat ons betreft een erg plezierig en goed gesprek gehad over het ontwerp Beleid
Zonneparken in Midden-Groningen. Zoals vanochtend aangegeven hebben we alleen de meest essentiële punten
met jullie besproken die hieronder kort uiteen worden gezet.
De meest essentiële punten uit onze reactie zijn:
1. Leefgebieden akker- en weidevogels
In de paragraaf Provinciaal Beleid ontbreekt aandacht voor leefgebieden van akkervogels. Een deel van het
buitengebied van Midden Groningen valt in deze beleidscategorie van de POV: grootschalige ruimtelijke ingrepen
moeten hier worden gecompenseerd. Zonneparken vallen hieronder.
Voor akkervogels hebben we de volgende vuistregels:
- 10% van het plangebied moet optimaal akkervogelvriendelijk worden ingericht en beheerd;
- De financiering van de inrichting en het beheer moet juridisch worden geborgd voor 30 jaar (of voor de looptijd
van het project).
 Wij adviseren om dit te regelen via een kwalitatieve verplichting in de omgevingsvergunning.
2. Ambitie 600 ha
Wij verzoeken de keuze voor 600 hectare te onderbouwen. Dit kan door de beoogde energiemix aan te geven. Een
volledige keuze voor zonne-energie is niet aan te raden. Dit leidt tot een ongelijke energievoorziening binnen het
gebied met een grote piekbelasting op het net, met als resultaat netverzwaringen waaraan maatschappelijke kosten
en ruimtelijke consequenties bij horen. (p. 7)
3. Kleinschalige zonneparken
In het overzicht vallen zonneparken van 2 tot 5 hectare niet in een categorie. In de toelichting eronder staat dat dat
maatwerk voor een groter oppervlak mogelijk is (tot 5 hectare). Wij suggereren in het overzicht aan te passen dat
kleinschalige zonneparken in de regel tot 2 hectare groot zijn, maar uitloop kunnen hebben tot 5 ha. (p. 24)
1

Graag verduidelijken of kleinschalige lokale zonneparken alleen mogelijk zijn wanneer zij aansluitend aan het
dorp/kern zijn, of dat het ook mogelijk is om kleinschalige zonneparken los in het buitengebied te realiseren. (p. 24)
4. N33
Verdubbeling N33. De verdubbeling heeft als ambitie de duurzaamste weg te worden. Kwaliteit van de N33 is de
openheid en beleefbaarheid van het landschap. Deze is zeer goed te beleven vanaf de N33. Lange stroken
zonnepanelen verrommelen dit beeld. Voorstel is om gebieden langs de N33 aan te wijzen voor zon bij dorpen als
Tjuchem en Siddeburen, hier ontstaan kansen voor coöperaties om te participeren in zonneparken.
5. 4.3.1. Algemene toetsingscriteria alle zonneparken (grootschalig)
Opnemen dat de locaties van het zonnepark in een zoekgebied die aangewezen is in de visie maatwerk is. Dit houdt
in dat een zonnepark niet zelfstandig (los) in het zoekgebied kan liggen, maar dat er een ruimtelijke aanleiding
aanwezig moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn zonneparken gekoppeld aan een infrabundel/ knoop in zoekgebied h
en i, of gekoppeld aan het kassenlandschap in zoekgebied c. Voor zoekgebied g liggen de ruimtelijke aanleidingen bij
de dorpen Tjuchem en Siddeburen bijvoorbeeld industriegebied kalverkampen.
6. Bijzondere locaties (uitzonderingslocaties POV; slibdepots etc)
Wij verzoeken om in hfst. 3 of 4 toe te lichten hoe in de visie wordt omgegaan met deze bijzondere locaties. Dit om
ook duidelijkheid te verschaffen voor initiatieven als het Zonnepark Vossenburg.

Graag worden we in het traject tot het definitief maken van de notitie goed betrokken en denken we graag mee
over de punten waarop we gereageerd hebben. We ontvangen te zijner tijd dan ook graag het vastgestelde
beleidsstuk, zodat wij deze ter verificatie kunnen voorleggen aan ons bestuur.
Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Sint Jansstraat 4 | 9712 JN Groningen
Postbus 610 | 9700 AP Groningen

Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/
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Solarfields
Leonard Springerlaan 19
9727 KB Groningen – NL
+31 (0)85 30 30 850
info@solarfields.nl
KvK 62896245

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand
Groningen 26-08-2019
Onderwerp: inspraakreactie ontwerpbeleid Zonneparken in Midden-Groningen.
Zaaknummer 2019-022925

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Op de website van de gemeente is het ontwerp beleid Zonneparken in Midden-Groningen
(zaaknummer 2019-022925) sinds 11 juli 2019 gepubliceerd. Middels deze brief maakt
Solarfields haar zienswijze kenbaar op dit ontwerpbeleid. Een aantal onderwerpen ligt aan
deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde.
Relevante alinea uit het concept beleid: doorzichten
Pagina 16: “‘Bundeling van grootschalige zonneparken: We willen grootschalige zonneparken
bundelen op een aantal locaties. Zo houden we het compact en voorkomen we een
versnippering van open ruimte.”
Eén van de locaties waar Solarfields voornemens is een zonnepark te ontwikkelen (Bijlage
I) is gesitueerd in Roodehaan, Westerbroek. Hier is al reeds een zonnepark gerealiseerd en
in oktober 2019 zullen er twee vergunningen verleend worden ten behoeve van de
uitbreiding van zonneparken Roodehaan. Roodehaan fase I, II en III liggen allen in de
gemeente Groningen en worden derhalve ook met haar goedkeuring ontwikkeld. Een
eventuele vierde fase ligt in de Gemeente Midden-Groningen. In een eerdere gesprek met
de Provincie Groningen over deze locatie werd destijds positief gereageerd door
landschapsarchitecten van de Provincie Groningen.
Gebruik landbouwgrond voor zonneparken

solarfields.nl

Op pagina 17 wordt het gebruik van rijke landbouwgrond ontmoedigt voor zonneparken.
Op mindere landbouwgronden zou een zonnepark juist dubbel positief kunnen werken
aangezien het gebruik van kunstmest of andere (schadelijke) hulpmiddelen niet langer
nodig zou zijn (meerwaarde ecologie) en daarnaast wordt duurzame energie opgewekt.
In het geval van deze locatie is er sprake van zeer arme landbouwgrond, waar niet veel
meer dan gras groeit voor vee om op te grazen.

Voorstel
Wij zijn van mening dat de gemeente Midden – Groningen ook moet kijken naar uitbreiding
van zonneparken die in een vergevorderd stadium van vergunningverlening zitten en niet
alleen naar parken die reeds gerealiseerd zijn. Het projectgebied zoals aangegeven in
Bijlage I is naar ons inziens zeer geschikt voor de ontwikkeling van een grootschalig
zonnepark.
-

Wij zouden derhalve dan ook graag zien dat tenminste deze locatie in het beleid
wordt opgenomen als kansrijke locatie voor grootschalige zonne-initiatieven.

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerpbeleid
zonneparken Midden-Groningen. Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met
inachtneming van mijn zienswijze het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen,
namelijk door invulling te geven aan het beleid ten aanzien van aangemerkte kansrijke
locaties binnen de gemeente.
Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte zult houden.

Hoogachtend,
Namens Solarfields
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Solarfields
Leonard Springerlaan 19
9727 KB Groningen – NL
+31 (0)85 30 30 850
info@solarfields.nl
KvK 62896245

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand
Groningen 26-08-2019
Onderwerp: inspraakreactie ontwerpbeleid Zonneparken in Midden-Groningen.
Zaaknummer 2019-022925

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Op de website van de gemeente is het ontwerp beleid Zonneparken in Midden-Groningen
(zaaknummer 2019-022925) sinds 11 juli 2019 gepubliceerd. Middels deze brief maakt
Solarfields haar zienswijze kenbaar op dit ontwerpbeleid. Een aantal onderwerpen ligt aan
deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde.
Relevante alinea uit het concept beleid: doorzichten
Pagina 33: “‘Het zonnepark gaat niet ten koste van belangrijke doorzichten op het lint vanaf
de A7.”
Eén van de locaties waar Solarfields voornemens is een zonnepark te ontwikkelen (Bijlage
I) is tot onze verbazing niet direct aangewezen als geschikt gebied voor de ontwikkeling
van grootschalige zonneparken. Deze locatie ligt in het A7 gebied, direct achter het
tankstation de ‘Dikke Linde’. Dit betekent dat het zonnepark niet ten koste gaat van
belangrijke doorzichten op het lint vanaf de A7. Ook zijn alle woningen/bedrijven aan de
Borgweg zijn georiënteerd op het zuidwesten en veel van deze woningen reeds ingepast
met groen, waardoor het zonnepark nauwelijks zichtbaar zal zijn. Daarnaast lijkt het ons
niet meer dan logisch dat een zonnepark dichtbij de eindgebruiker wordt gelokaliseerd.
Elektrische automobilisten van de A7 kunnen bij het tankstation de Dikke Linde auto’s
opladen met energie van het beoogde zonnepark.

solarfields.nl

Gebruik landbouwgrond voor zonneparken
Op pagina 17 wordt het gebruik van rijke landbouwgrond ontmoedigt voor zonneparken.
Op mindere landbouwgronden zou een zonnepark juist dubbel positief kunnen werken
aangezien het gebruik van kunstmest of andere (schadelijke) hulpmiddelen niet langer
nodig zou zijn (meerwaarde ecologie) en daarnaast wordt duurzame energie opgewekt.
Schrale landbouwgronden ontwikkelen
De gemeente stelt zich positief ten aanzien van mindere landbouwgronden. De gemeente
zou de criteria voor rijke en arme landbouwgronden kunnen specificeren om
initiatiefnemers duidelijkheid te verschaffen
Voorstel
Wij zijn van mening dat de gemeente Midden – Groningen meer gebieden, zoals in Bijlage
I, kan lokaliseren en beschikbaar kan maken voor de ontwikkeling van een grootschalig
zonnepark.
-

Wij zouden derhalve dan ook graag zien dat tenminste deze locatie in het beleid
wordt opgenomen als kansrijke locatie voor grootschalige zonne-initiatieven.

-

De gemeente criteria opstelt van waarden op landbouwgronden die wel of niet rijk
worden geacht en zodoende wel of niet kansrijk zijn voor de ontwikkeling van
grootschalige zonneparken.

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerpbeleid
zonneparken Midden-Groningen. Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met
inachtneming van mijn zienswijze het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen,
namelijk door invulling te geven aan het beleid ten aanzien van aangemerkte kansrijke
locaties binnen de gemeente.
Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte zult houden.

Hoogachtend,
Namens Solarfields

2

Bijlage I

3

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 75
9600 AB Hoogezand

Dorpsraadcoöperatie Meeden UA

Onderwerp: zienswijze beleidskader zonneparken, zaaknummer 2019-022925

Datum: 3-9-2019

Hierbij dienen wij als Dorpsraadscoöperatie Meeden een zienswijze in op het ontwerp beleid
Zonneparken dat valt onder bovengenoemd zaaknummer. In het plan komen mogelijke
geschikte locaties naar voren op onder andere pagina 27 van 44 en 31 van 44 op het
grondgebied van de plaats Meeden. Dit is ten oosten van de N33 en ten zuiden van de
spoorlijn. Ook in het zuidoosten van Meeden is een klein gebied aangemerkt (plek J op pagina
31 van 44). We zien deze plaatsen liever niet aangewezen op grond van volgende
overwegingen:
1. In de Dorpsvisie van Meeden gaan we uit van de sterke punten als landelijkheid en
goede voorzieningen.
2. De landelijkheid van Meeden wordt sterk aangetast door de landelijke energietransitie.
3. Het dorp Meeden levert een onevenredig grote bijdrage aan de energietransitie. In het
dorp bevindt zich een behoorlijke infrastructuur van Tennet met een groot
transformatorstation, hoogspanningsmasten en -lijnen in alle richtingen. Daarnaast
worden er 27 windturbines geplaatst boven Meeden, vanwege het windpark N33.
4. Tevens zijn er andere infrastructurele werken zichtbaar als de dubbelbaans N33, het
spoor en de waterweg.
Om daar nu nog zonneparken bij te zetten op een plek die in landelijkheid zeer waardevol is,
is volkomen misplaatst. In de denkwijze van het windparkN33 komt er nu toch, laten we nog
maar verder gaan met het aantasten van het landschap, zit een uitzonderlijke aantasting van
het dorp opgesloten.
Onze visie is dan ook duidelijk: geen zonneparken in Meeden op grond van bovenstaande
argumenten.
Hoogachtend, namens de Dorpsraadcoöperatie Meeden,

Secretaris
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Geacht
Naar

College,

aanleiding

van

de

vaststelling

zaaknummer 2019—022925, doe ik

ontwerp-beleid zonneparken,
hierbij mijn zienswijze/bezwaar toekomen.

van
u

het

voor de ontwikkeling van een zonnepark op de locatie
kadestraal sectie 0, nummer 369, delen wij de zienswijze c.q. het
Solarfields B.V., Leonard Springerlaan 17 te Groningen.

Als mede initiatiefnemer

Vossenburg,
bezwaar

van

Daarnaast willen

wij

een

aanvullende

zienswijze/bezwaar indienen.

"

Paragraaf ontwerp—beleid: Bundeling grootschalige zonneparken".
Door bundeling van grootschalige zonneparken zal het karakter van een groot stuk
landschap aanzienlijk veranderen vanwege het domineren van zonnepanelen en
verdere infrastructuur. Hierbij is de kans groot dat goed landbouwgrond ingezet gaat
worden. Het ontwerp-beleid geeft aan dat er terughoudendheid betracht dient te
worden in het gebruik van goed landbouwgrond voor zonneparken. Minder bundeling
levert meer behoud van het karakter van het landschap op en meer verspreiding
biedt meer kansen voor minder geschikte gronden voor landbouw in het volledige
gebied van de gemeente Midden-Groningen.
"

Paragraaf ontwerp-beleid: Veenkoloniaal gebied".
Het ontwerp-beleid spreekt van:
Zonneparken en kavels met gewassen wisselen elkaar af'. Door deze afwisseling
zal de kans op verrommeling zeer groot zijn en dientengevolge het karakter van het
landschap sterk beïnvloeden. Het ontwerp-beleid geeft aan een verrommeling
te willen tegen te gaan. Een alternatief is om zonneparken met een grotere omvang
"

dan 5 ha toe te staan. Te denken valt

10 ha t/m 15 ha. Met deze omvang is het
goed mogelijk het zonnepark landschappelijk zo in te passen dat het open karakter
en weids gezicht van het veenkoloniaal gebied in stand blijft.
aan

belang is dat bijzondere locaties per geval beoordeeld dienen te worden
specifieke kenmerken aangezien deze aanzienlijk kunnen verschillen.

Van

op hun

gebied wordt in het ontwerp-beleid de mogelijkheid
gegeven
ontwikkeling van een zonnepark met een omvang van slechts 2 ha
tot maximaal 5 ha. Het is begrijpelijk dat het behoud van het karakter van het
veenkoloniaal landschap een zekere prioriteit heeft, maar dit is van toepassing op al
het buitengebied van de gemeente Midden-Groningen. Onderscheid hierin maken is
wetenschappelijk niet te onderbouwen.

Alleen in het veenkoloniaal
voor

de

"

ontwerp—beleid: Onderscheid kleinschalige en grootschalige parken".
De keuze voor deze indeling staat in het ontwerp-beleid niet omschreven Dit dient
het definitieve beleid specifieke toelichting De vraag is bovendien of een dergelijke
indeling zinvol is. Wellicht is het verstandiger omte kijken naar de aard van de
locatie, de aard van het direct omliggende landschap en de invloed van een

Alinea

.

in

zonnepark hierop alsmede

te focussen op de omvang

de behoefte en
van een

wensen van

zonnepark. Om

een

de lokale

park

van

bevolking etc.,

vanaf 5 ha groot, is een non-specifieke indeling. In de gemeente
reeds een zonnepark van 107 ha groot. 0m 5 ha ook als een grootschalige
zonnepark te bestempelen lijkt een te smalle definiëring te zijn.
noemen en

dan

2 ha klein te

ligt

Bijlage ontwerp-beleid : Bijlage 1
De 2 bewoners b■eenkomsten zijn in totaal door 75 personen bezocht. Het is de
vraag of hier sprake is van een representatieve vertegenwoordiging van de bevolking
en of dit voldoende is geweest om een volledig beeld te kr■gen van de behoefte en
wensen vanuit de bevolking voor het realiseren van zonneparken. Het is wenselijk
om, dit in het definitieve beleid nader toe te lichten en een lijst toe te voegen met alle
partijen die voor de bewoners b■eenkomsten waren uitgenodigd.
Paragraaf ontwerp-beleid: Actualisatie POV 2017- 2018.
Het ontwerp-beleid geeft aan dat voor een aantal bijzondere locaties geen
gebiedsvisie noodzakelijk is. Het is wenselijk dat hieraan door de gemeente invulling
wordt gegeven en wel door initiatiefnemers van ontwikkeling van zonneparken op
deze locaties per direct mogelijkheden te bieden voor een vergunningaanvraag en
deze aanvraag onverwijld in behandeling te nemen. Het is en was ongewenst,
ongepast en juridisch niet verdedigbaar om de bij de gemeente reeds bekend zijnde
initiatiefnemers te laten wachten op de vaststelling van het definitieve beleid.
"

Graag

zie ik

uw

belangstelling tegemoet
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Class.No.
Aan het
en

college

wethouders

burgermeester

van

van

Gasunie Transport Services B.V.

Midden-Groningen

postbus 181

postbus 75
9600 AB

9700 AD

Hoogezand

Groningen

Concourslaan 17
22 55

T

(050) 521

E

info@gasunie.nl

Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Datum

Doorkiesnummer

3

+31 6 11023953

september 2019

Uw kenmerk

Ons kenmerk

OON.19 1868

2019-022925

Onderwerp
Reactie ‘Beleid

Geacht

zonneparken

in

Midden-Groningen”

college

Uit een publicatie op uw gemeentelijke website van 11 juli blijkt dat het bovengenoemd
ontwerp beleidsstuk door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot het
maken

van een

reactie.

Het beleidsstuk heeft

liggen

een

betrekking op uw gehele gemeentelijk grondgebied, binnen dit gebied
groot aantal hogedruk aardgastransportleidingen die bij ons bedrijf in beheer zijn.

Beïnvloeding

van

zonneparken op

Gastransportleidingen

van

onze

gasleidingen

Gasunie zijn voorzien

van

kathodische

bescherming (KB).

Dit

systeem dient ervoor om corrosie tegen te gaan. Dit wordt gerealiseerd door een constant
1500 mV op de leiding. Door externe bronnen
aanwezige beschermpotentiaal (bp) van ca.
kan deze spanning zodanig worden beïnvloed dat de bp te laag of te hoog wordt. In dat
—

geval kan geen volledige bescherming tegen corrosie worden geboden
worden aangetast. 0m veiligheidsredenen is dit niet geoorloofd.

en

kan de

leiding

een voorbeeld van een externe bron welke een nadelige invloed kan
gelden de voorschriften van de ISO-norm 15589-1 en VELIN Richtlijn nr.
2017/6. Op basis hiervan geldt o.a. dat zonneparken geen noemenswaardige
spanningstrechters in de bodem mogen genereren ter plaatse van de leidingen. Ook niet bij

Zonneparken zijn

hebben. Hiervoor

fouten in het zonne-systeem.

Opname

van onze

binnen het beleidsstuk

toetsingscriteria voor zonneparken benoemd.
Wij zouden graag zien dat binnen deze paragraaf een toetsingskader ten behoeve van onze
In

paragraaf

4.3

gasleiding

van

het beleidsstuk worden de

leidingen wordt opgenomen. Dit zou kunnen binnen 4.3.2 waar
toetsingscriteria voor specifieke gebieden worden behandeld.

de aanvullende

zonnepark invloed op de KB bescherming van
toetsingskader zijn wij er van
verzekerd dat de invloed wordt geminimaliseerd. Op deze manier vindt er geen aantasting
plaats van de extern veiligheidssituatie. De voorwaarden zijn te verdelen in twee groepen
Zoals vermeld heeft de
onze

Pagina

1 van 2

leiding.

aanwezigheid

Door het op te

van een

nemen van

voorwaarden in het

transport SQFVÍCES

namelijk: voorwaarden die
gasleiding en voorwaarden
zonnepark zijn gesitueerd.

in

toepassingen zijn binnen de belemmeringenstrook

voor

leidingen

zijn technisch

initiatiefnemer contact op te laten
te

leggen

die binnen

een

afstand

van

200 meter

van

de

van een

aard, ons advies is dan ook om wanneer een
de nabijheid (binnen 200 meter) van onze leidingen wordt gerealiseerd de

Een aantal voorwaarden

zonnepark

van

van

nemen

in het beleidsstuk. Dit contact

kunt hem bereiken op email

Verzoek tot opname

van

met Gasunie. We verzoeken

gaat via

onze

u

dan ook

om

dit vast

tracébeheerder de heer Aat Glas. U

A.J.Glas@gasunie.nl of via telefoon op: +31 50 521 1022

de

volgende

voorwaarden in het beleidsstuk

Wij zouden graag zien dat onderstaande voorwaarden worden opgenomen

in het

beleidsdocument:

Toetsingskader zonneparken
transportleiding
.

in

nabijheid (200 meter)

van

hogedrukaardgas

hogedruk aardgastransport leiding van Gasunie zich binnen 200 meter
zonnepark bevindt moet de initiatiefnemer contact opnemen met de
leidingbeheerder.
Zonneparken moeten voldoen aan de ISO—norm 15589-1 en VELIN Richtlijn nr.

Wanneer

een

van een

.

2017/6.

Toetsingskader binnen belemmeringenstrook van gasleiding
aardingen van het zonnepark zijn niet toegestaan binnen de “belemmeringen
strook”;
.
de gasleiding(en) moet(en) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur
bereikbaar zijn voor onderhoud- of reparatie werkzaamheden. De parkbeheerder zal
volledige medewerking verlenen om dit mogelijk te maken, ook wanneer het nodig is
om installatiedelen tijdelijk te verwijderen;
mede gezien het bovenstaande zijn gebouwen, transformatoren, omvormers,
funderingen, draagconstructies, panelen, enz. niet toegestaan binnen de
-

-

“belemmeringenstrook”.
Tot slot

Wij vertrouwen erop
hebben dan kunt

Hoogachtend,

Pagina 2

van

2

u

u

hiermee voldoende te hebben

contact opnemen met

geïnformeerd. Mocht

ondergetekende

via email

u

nog vragen

No.
Gemeente
T.a.v. het

Midden-Groningen
College van Burgemeester en Wethouders

01% SEP.

Postbus 75
9600 AB

203

Class. N O.
,

Hoogezand

Betreft: Zienswijze

—

Beleid

Zonneparken

in

Midden-Groningen

Noordbroek, 2 september 2019

Geacht

College,

Hierbij ontvangt u onze zienswijze op het ontwerp beleid zonneparken. Graag maken wij van deze
gelegenheid gebruik om aan te geven dat wij ons volledig kunnen vinden in de zienswijze op het
ontwerp beleid zonneparken die onlangs door Pure Energie is ingediend.

wij het ontwerp beleid zonneparken gelezen. Ons akkerbouwbedrijf met
eigendom ligt direct aan de N33 bij Noordbroek aan de Korengarst. Naast de
teelt van gewassen hebben wij op onze percelen ook een belangrijk aandeel agrarisch
natuurbeheer. Voor de ontwikkeling van ons bedrijf oriënteren wij ons momenteel op nieuwe
manieren om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van ons gebied. Een deel van
ons eigendom willen wij daarom inzetten als zonnepark om daarmee ook onze bedrijfsvoering naar
Met

belangstelling

hebben

in totaal 145 ha in

de toekomst door te kunnen zetten.

percelen liggen allen nabij de N33. Specifiek kijken wij naar de mogelijkheden op een blok
37 hectare tussen de Pastorieweg en de Scheemdewveg (zie bijlage). Voor dit perceel
hebben wij de samenwerking gezocht met Pure Energie.

Onze

van ca.

In

ontwerp beleid geeft u aan dat een zone langs de N33 geschikt is voor zonneparken. Wij
hebben echter een aantal opmerkingen bij de uitgangspunten en kaartbeelden. Wij vragen u met
deze zienswijze deze opmerkingen in overweging te nemen en in het definitieve beleid
zonneparken te vennerken.
uw

Begrenzing kansrijke zone
In figuur 4 in het ontwerp beleid verkent u de kansrijke locaties voor grootschalige zonneparken.
Veel van onze bedrijfspercelen liggen in de brede zone langs de N33. Op kaart B wordt deze zone
versmald waardoor een deel van de percelen buiten de begrenzing valt. Hierin zijn wij enigszins
teleurgesteld. Het is voor onze bedrijfsvoering van groot belang om gehele percelen in te zetten
voor een bepaalde teelt. Wij vragen u om maatwerk mogelijk te maken en de begrenzing voor
kansrijke locaties niet als ‘harde grenzen’ te zien.
Zichtlijnen
Wij begrijpen als bewoners van het gebied dat de openheid van de omgeving N33 als kwaliteit
wordt gezien en dat u zichtlijnen hiervoor benoemd als beoordelingscriterium. Dit is een belangrijke
reden waarom wij juist graag het perceel tussen de Pastorieweg en de Scheemdewveg als locatie
voor een zonnepark willen inzetten. Immers het zicht vanuit het zuiden op dit perceel wordt volledig
geblokkeerd door de bomen rond het viaduct van de Scheemdewveg. Vanuit het noorden wordt het
zicht geblokkeerd door een bosje en vanuit het westen door het viaduct van de Pastorieweg.
Visualisaties die door Pure Energie zijn gemaakt hebben ons laten zien dat de openheid niet wordt
aangetast indien de zonnepanelen

tot op iets

grotere afstand

van

de N33 worden geplaatst.

Kleinschalig of in clusters
In het ontwerpbeleid geeft u aan dat in de zone N33 vooral gezocht wordt naar mogelijkheden in
een smalle zone langs de weg met kleinschaliger opstellingen. 0m zonne—energie op te nemen in
het bouwplan van ons akkerbouwbedrijf is het echter van belang om ook een substantiële
oppervlakte toe te voegen. Wij zien hiervoor kansen in de door u genoemde clusters. In eerste
overleg met de buurt is er begrip voor ons initiatief. Ons perceel ligt voor veel mensen uit het zicht.
Bovendien hebben wij al contacten met Broukster energiecoöperatie Noordbroek. Wij staan ook
open voor samenwerking op het vlak van zonne-energie. Wij vragen u in het definitief beleid ruimte
te houden voor clusters op slimme locaties waarbij de omvang niet beperkt is tot enkele hectares.

project verdubbeling N33 midden
Als lid van de N33 werkgroep DAR te Noordbroek ben ik nauw betrokken bij de verdubbeling van de
N33. Wij zijn ons dan ook bewust van de kansen die deze infrastructurele ingreep voor de
omgeving kan bieden, maar ook van de overlast die kan ontstaan. Door ook de duurzame
energiewinning in deze zone te concentreren vinden wij een goed initiatief. Echter in uw beleid geeft
u aan dat er afstemming moet zijn met het project. Gelet op de dynamiek rond het project
verdubbeling N33 en de eigen dynamiek van de verduurzaming van ons gebied vragen wij u ook
buiten de kaders van het project N33 zonneparken mogelijk te maken in een ruime zone langs de

Afstemming

N33.

met

-

Natuur

belangrijk
agrarisch ondernemer zetten wij ons geruime tijd in voor het versterken van de biodiversiteit en
het vergroten van de kansen voor akkervogels. Wij zijn dan ook verheugd te lezen dat biodiversiteit
voor u een aandachtspunt is in het ontwerp beleid. Op al onze akkerbouwpercelen liggen een of
meerdere natuurstroken. Zo willen wij ook een natuurstrook langs het panelenveld aan de
Pastorieweg. Wij vragen u echter wel maatwerk per locatie mogelijk te maken. Net zoals in het
agrarisch natuurbeheer kiezen wij als ondernemers zelf voor maatregelen op bepaalde locaties,
passend binnen de bedrijfsvoering en het landschap.
en

biodiversiteit

zeer

Als

wij hier nogmaals benadrukken dat een duurzame ‘gasloze’ energiewinning ons na
aan het hart gaat gezien de problematiek in ons gebied. Wij vragen u daarom met spoed uitvoering
te geven aan uw duurzaamheidsvisie en met oog voor omgeving, landschap en biodiversiteit de
opwekking van duurzame energie de ruimte te geven.
Tot slot willen

Graag

Met

vernemen

wij

van u een

vriendelijke groeten,

reactie op

onze

zienswijze.

Bijlage Ligging Initiatief samen

met Pure

Energie

lnspraakformulier/opmerkingen ontwerp

Midden-Groningen
College van B&W

Gemeente
T.a.v.

beleid

zonneparken

NO'

0‘1

SEP. 2019

CIHSSN Ü.
Datum: 30 augustus 2019

Inleiding
Op het industrieterrein Sappemeer Oost exploiteren wij, de Olthof Groep BV, een beton— en
recyclingbedrijf. De wens bij ons bestaat om uiteindelijk volledig energieneutraal te
produceren. Vandaar dat wij onze productiehallen vol gaan leggen met zonnepanelen.
Echter, ons stroomvebruik is dusdanig hoog dat we op zoek zijn naar extra duurzaam
opgewekte elektriciteit. Daarnaast zijn er concrete ontwikkelingen om onze betonmixers op
stroom te laten rijden (onze betontransporten vinden altijd lokaal plaats, dit soort transport
kan ideaal door middel van elektrische aandrijving). Hierdoor wordt onze stroombehoefte
nog

weer

vele malen groter.

Aangrenzend

aan

het Industrieterrein Sappemeer Oost

melkveebedrijf (Westeind

37

Zuidbroek).

en

We hebben het

tegen

onze

inrichting

plan opgevat

om

aan

ligt

ons

op deze

grootschalig zonnepark te realiseren. Het gaat om de landbouwgrond
tussen het industrieterrein Sappemeer Oost, de spoorbaan Groningen-Nieuweschans, het
Westeind en het kassengebied De Akkers. De opgewekte elektriciteit van dit zonnepark is
voldoende voor de bestaande en toekomstige stroombehoefte van onze fabrieken en
installaties. Tevens kunnen in de toekomst onze betonmixers op eigen opgewekte stroom
rijden. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met andere bedrijven op het
industrieterrein Sappemeer Oost, zoals Kikkoman Foods, N■burg Industry Group, Newthex,
C-Nautical, Jager Vaten en Nieboer Transport. Allen hebben hun steun toegezegd en houden
zich aanbevolen om stroom te betrekken van het zonnepark, om zo op het gebied van
landbouwgronden

een

duurzaam ondernemen
dat het stroom dat
het

een

nodig

stapje vooruit te

zetten. Hoe mooi is het om te kunnen zeggen

is op het industrieterrein

zonnepark ernaast? Alle ondernemers

Sappemeer

Oost wordt

op het industrieterrein kunnen

opgewekt door

profiteren

van

zonnepark, i.p.v. een Chinese beleggingsmaatschappij die in Midden Groningen in een
zonnepark investeert en die geen enkele bijdrage levert aan de lokale gemeenschap.
Provinciaal beleid

zonnepark op deze locatie in beginsel kunnen:
De locatie moet bij voorkeur aansluiten b■ het bestaand stedel■k gebied. Het zonnepark
moet aansluiten b■ de landschappel■ke structuur en bebouwingskenmerken.

Volgens

het Provinciaal beleid

zou een

dit

liepen de landbouwpercelen haaks op het Winschoterdiep richting de
spoorbaan, gescheiden door wijken en sloten. Elk perceel had een breedte van ca. 80
Door schaalvergroting in de landbouw maar vooral door de herinrichting ’Oude

Van oorsprong

Veenkoloniën’ zijn deze sloten

brede, efficiënt

grotendeels

te

bewerken

en

wijken grotendeels verdwenen.

percelen ontstonden.

De historische

Ze

meter.

zijn gedempt zodat

landschapsstructuur

er

is

verdwenen.

ruimtelijke elementen
Het zonnepark houdt rekening met de woonkwaliteit van het gebied. Het gebied tussen het
Westeind en het zonnepark is dicht begroeid met bomen en struiken. Er zijn nauwelijks
plekken waar door de begroeiing heen naar het achterland gekeken kan worden. En de
enkele plekken waar dat wel kan, wordt bovendien aangekeken tegen het industriegebied
Sappemeer Oost. Het zonnepark kan hier dienen als buffer tussen de bebouwing en het
industriegebied.
De afstand tot andere

zonnepark gaat niet ten koste van de uitzichten vanuit het lint; het gebied waar het
zonnepark moet komen ligt ca. 1,5 meter lager dan het Westeind. Dus al zou het park vanaf
Het

het Westeind zichtbaar zijn, dan belemmert dit niet het uitzicht
Het uitzicht

door de
het

van

de Tripscompagniesterweg op het

spoorbaan.

Deze steekt

ca.

zonnepark vanaf de zuidzijde

In de

nabijheid

van

het

2,5

over

het achterland.

zonnepark wordt volledig belemmerd

meter boven het

landschap

uit

en

zorgt

ervoor

dat

niet zichtbaar is.

zonnepark bevindt

zich geen karakteristieke historische

bebouwing.

zonnepark zorgt niet voor hinderlijke schittering richting omwonenden. De panelen
staan opgesteld richting het zuiden. Hier ligt de spoorbaan, deze belemmert eventuele
schittering.
Het

evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving van
de voorzieningen voor de opwekking van zonne-energie
Het zonnepark ligt tussen het industrieterrein Sappemeer Oost, de spoorbaan en het
Westeind in. Vanwege de verdiepte ligging in de polder en de spoorbaan valt het zonnepark
niet op in het landschap. De panelen worden laag opgesteld, richting het zuiden, zodat ze
Een

landschap uitkomen. De spoorbaan en het industrieterrein Sappemeer
ervoor dat het park vanaf het westen en zuiden niet zichtbaar is.

niet boven het
zorgen
Voor

treinreizigers vanaf Zuidbroek richting Sappemeer
het

als

en

kijkend

vanaf het

zorgt het

oostzijde, fungeert
zonnepark
en het industrieterrein Sappemeer
tussen
het
gebied
agrarisch
overgang
aan

de

een

mooie entree

en

Oost

kassengebied

voor een

zachte

Oost.

afscheiding aan de oostzijde van het zonnepark met een aarden wal en begroeiing
schermt niet alleen het park af maar ontneemt tevens het zicht richting het industrieterrein
Sappemeer Oost. Een aarden wal en de begroeiing hierop zorgt voor een toename van de
Een

flora

en

fauna

en

verbetert de biodiversiteit.

Gemeentelijk beleid
omschrijving kansrijke locaties zoals genoemd
beleidsplan Midden Groningen:

Ook voldoet de locatie

-

-

aan

de

in het concept-

langs de infrastructuurlijnen: spoorbaan Groningen-Nieuweschans
aansluiten bij industriële bedrijvigheid: Bedrijventerrein Sappemeer Oost
omgeving
zones

en

directe

kansr■ke locatie d: "Industrieterrein Sappemeer Oost en
directe omgeving”. Echter, onze locatie, die aan zowel het industrieterrein als de spoorbaan
grenst, valt hier niet onder. in een aantal gesprekken met diverse betrokkenen van de
gemeente worden de volgende argumenten hiervoor genoemd:
Op kaart

1

B is dit aangegeven als

het Westeind wordt

teveel afbreuk
2

dit

aan

het open karakter

bestempeld als coulisseiandschap.

van

Ons

zonnepark doet

landschap
zowel het Westeind als de Tripscompaniesterweg

(weg ten

spoorbaan) moeten blijven bestaan. Het uitkijken over het
karakteristieke open landschap van de Veenkoloniën mag niet in het gedrang

zuiden

van

komen.

ik ben het hier niet

mee eens.

Dit wil ik motiveren

aan

de hand

van

de toetsingscriteria

ruimtelijke inpassing van het beleid zonneparken.
De historisch

gegroeide landschapsstructuur

Zowel het Westeind als de Tripscompagniesterweg worden gekenmerkt door lintbebouwing.
De bebouwing aan het Westeind ligt hoger dan de landbouwgronden eromheen. In het
verleden

was

hier

sprake van

landschap met een open karakter. Echter, door het
Sappemeer Oost, het dichtgroeien van het voormalig
het Tripbos, het kassengebied De Akkers, de spoorbaan

een

ontstaan van het industrieterrein

zwembad 'Nero’, de aanleg

van

Groningen-Nieuweschans en het ontstaan van veel bomen en struiken aan vooral de
zuidzijde van het Westeind, is hier weinig meer van over. De stelling dat het zonnepark
historisch waardevolle open ruimte en het karakter van het landschap aantast en het
zonnepark ten koste gaat van een beschermd dorpsgezicht gaat daarom niet meer op.

de

zonnepark. Het zonnepark bevindt zich achter het lint.
Daarnaast is er door de jaren heen een groenstrook van bomen en struiken ontstaan tussen
het lint en het achterland waar het zonnepark moet komen. Daarnaast gaan we, op verzoek
van omwonenden, meer groen aanplanten aan de zuidzijde van het Westeind, zodat het
zicht op het industrieterrein Sappemeer Oost nog meer wordt belemmerd.
Er is

nauwelijks zicht Op

het

zonnepark staat er tijdelijk
Na verwijdering krijgt het terrein zijn oorspronkelijke agrarische bestemming terug.
constructie van het zonnepark inclusief de fundering is makkelijk te verwijderen.
Het

waterdoorlaatbaarheid

De

de bodem

blijft gehandhaafd
De bodem onder de constructie wordt niet verhard. Eventuele verhardingen t.b.v. de bouw
en onderhoud van de panelen worden dusdanig aangelegd dat ze makkelijk weer op te
ruimen zijn.
De structuur

en

van

Bij de inrichting van het zonnepark wordt rekening gehouden

met het verbeteren van de

biodiversiteit

zonnepanelen de grond inzaaien met klaver en veldbloemen en
om het zonnepark Iinde- en acaciabomen planten om meer bijen te kunnen houden. We
hebben momenteel 6 bijenvolken en willen dit graag uitbreiden, echter momenteel is er te
We willen

om en

weinig voedsel

onder de

voor meer

volken.

zonnepark kunnen dienen als tijdelijke waterberging, omdat het terrein 1,5
meter lager ligt. Zolang de omvormers niet onder water komen te staan kan er in geval van
nood een laag water onder de zonnepanelen komen te staan. In 1998 heeft deze polder als
waterberging gefungeerd, toen het Winschoterdiep overstroomde. Door een aarden wal aan
te leggen ten oosten van het zonnepark ontstaat er een bergingsgebied die volledig omringd
wordt door dijken (spoorbaan, aarden wal industrieterrein en Westeind).
Tevens

zou

het

Conclusie
Ik

hoop dat

ik met bovenstaande argumenten voldoende heb

zonnepark op deze locatie voldoet aan de
zonneparken.

eisen die

aan

jullie stellen

kunnen tonen dat

voor

grootschalige

Mijn verzoek is dan ook de kansrijke locatie ”Industrieterrein Sappemeer Oost

omgeving"

uit te breiden

richting het

oosten zodat ook

ons

een

en

directe

zonnepark hieronder valt.
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zaaknummer 2019-022925 Zienswijze beleid zonneparken Midden Groningen

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Recentelijk heeft uw gemeente een ontwerp beleid zonneparken Midden-Groningen ter inzage gelegd. Tot
en met 4 september is er de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Hiervan maak ik graag gebruik.

In het beleid spreekt de gemeente uit dat ze zonneparken graag zoveel mogelijk wil clusteren, zie paragraaf
3.3. vierde bullet en paragraaf 4.2.2. Daarbij sluit u bij zoeklocaties tevens aan op plekken van al vergunde
zonneparken. In paragraaf 4.2.2 heeft u een kaart opgenomen voor kansrijke locaties middels aangewezen
zones die kansrijk lijken. Door middel van een analyse van deze specifieke zones komt u op bladzijde 31 tot
een concrete kaart met aangewezen plekken.

De vlekken op de kaart van bladzijde 31 stroken niet met het eerste uitgangspunt; aansluiten bij vergunde
zonneparken. Als uitgegaan wordt van bundeling van zonneparken, zou er rondom vergunde
projecten/projecten in procedure een cirkel getrokken moeten worden waarbinnen tevens zonneparken
kunnen worden ontwikkeld. Dit doet u nu niet, slechts in 2 gevallen doet u dit en dan is dit nog enkel aan
enkele windrichtingen. De afweging of het al dan niet wenselijk is om aan een bepaalde zijde van een
vergund zonnepark uit te breiden met een nieuw zonnepark, is projectspecifiek. U maakt deze afweging nu
al op een (te) abstract niveau. Ik stel daarom voor om ruimere cirkels rondom bestaande zonneparken aan te
wijzen.

Daarnaast is het detailniveau van de kaart op bladzijde 31 veel te diepgaand. Dit is om twee redenen niet
wenselijk; allereerst schept het heel veel verwachtingen bij de grondeigenaren in deze aangewezen
gebieden, met alle nadelige gevolgen van dien. Ten tweede wordt, onterecht, een groot gedeelte van de
zoekgebieden uitgesloten die om verschillende redenen wellicht kansrijker en wenselijker zijn dan op dit
moment door u ingeschat wordt. Dit kan bijvoorbeeld een groter draagvlak, herstel/behoud van landschap of
bereidheid tot medewerking van de grondeigenaren zijn.

Concreet achten wij het verstandiger in het detailleringsniveau voor zoekgebieden niet dieper te gaan dan de
kaart van bladzijde 27 en de kaart op bladzijde 31 niet in uw beleid op te nemen. Per initiatief kan dan
vervolgens afgewogen worden of zonnepark op de specifieke locatie wenselijk is.

Met vriendelijke groet,
1

2

College van B en W gemeent Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand.
Betreft: inspraakreactie Beleid Zonnepanelen in Midden Groningen, juli 2019,
zaaknummer: 2019-022925

Geacht College,
Met veel interesse hebben we het ontwerpbeleid zonnepark Midden-Groningen gelezen.
Rode draad in het gehele beleidsstuk is onze gemeenschappelijke zorg voor een goede
Landschappelijke inpassing.
Stichting Landschap Oldambt maakt zich al jarenlang sterk voor een zorgvuldige afweging bij
ingrepen in het landschap. Daarom onze waardering voor de nadruk die hierop in het plan
gelegd wordt.
Echter, waar de landschappelijke motivering, ons inziens, volledig ontbreekt is de aanwijzing
van de gebieden h en i op de kaart op pagina 31. Het gaat hier om een zeer waardevol open
gebied, dat ook als zodanig door de provincie wordt getypeerd. De mogelijke plaatsing van
windturbines zal een sterke negatieve impact op dit waardevolle gebied hebben maar door
het toevoegen van zonneparken wordt dit gebied volledig geruïneerd. Als enige motivatie
komt naar voren dat er straks wellicht al een kabel ligt waar een zonnepark eenvoudig op
kan worden aangesloten.
Nadere toetsingscriteria in het plan ontbreken.
De aanwijzing van dit gebied staat dan ook haaks op de intentie van het beleidsstuk.
Stichting Landschap Oldambt kan zich niet vinden in het aanwijzen van dit gebied als
mogelijke locatie voor te realiseren zonneparken en verzoekt u dan ook deze optie zowel in
tekst als op de kaart (pagina 31) te schrappen.
Namens Stichting Landschap Oldambt,

Zienswijze op het ‘Ontwerp beleid zonneparken in Midden Groningen’
Aan: college van B&W Midden-Groningen
Per e-mail aan: zonneparken@midden-groningen.nl
Datum: 4 september 2019
Betreft: zienswijze inzake zaaknummer 2019-022925

Geachte
De gemeente Midden Groningen heeft het ‘Ontwerp beleid zonneparken in Midden Groningen’
(hierna: ‘het Ontwerp’) ter inzage gelegd. Langs deze weg willen wij u graag een schriftelijke
‘inspraakreactie’ aan u doen toekomen welke dient te worden aangemerkt als ‘zienswijze’.
Het betreft een zienswijze op het in het Ontwerp opgenomen afwegingen aangaande geschikte
locaties voor grootschalige zonneparken, zoals genoemd op pagina 29 in het Ontwerp, onder het
kopje ‘Omgeving klaverblad A7-N33 zuidoost’. Meer specifiek betreft de zienswijze het genoemd
onder ‘j’ op pagina 29 van het Ontwerp. Het betreffende gebied is hieronder opgenomen in figuur 1.

Figuur 1; onderdeel van Kaart B zoals weergegeven op pagina 31 van het Ontwerp

In het Ontwerp wordt onderdeel ‘j’ aangegeven als “De ‘groene kamer’ achter het
transformatorstation Meeden aan de Beneden Veensloot” (pagina 29 van het Ontwerp).
Zienswijze
Als zienswijze op dit gebied willen wij de gemeente verzoeken om het weergegeven gebied onder ‘j’
in Figuur 1 uit breiden in zuidelijke richting. Met deze uitbreiding wordt het mogelijk ook de
zuidelijker gelegen gronden aan de Beneden Veensloot welke grenzen aan het netstation te Meeden
in aanmerking te laten komen. beoogde uitbreiding van het gebied is hieronder weergegeven in
Figuur 2.
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Voorgestelde
Uitbreiding

Figuur 2; voorgestelde uitbreiding Kaart B (gebied ‘i’) zoals weergegeven op pagina 31 van het Ontwerp

Wij zijn van mening dat de voorgestelde uitbreiding past binnen de randvoorwaarden zoals
opgenomen in het Ontwerp. Dit onder meer omdat de uitbreiding aan de Beneden Veensloot ligt,
naast het Netstation te Meeden en de locatie aan het zicht onttrokken wordt.
In het Ontwerp geeft u ook aan dat de opgenomen afbakingen niet ‘hard’ zijn. De uitbreiding van de
zuidelijke kant van de Beneden Sloot ligt tegen het netstation Meeden aan. Ten aanzien van de
uitbreiding is het normaliter mogelijk een netaansluiting te verkrijgen.
Gaarne lichten wij onderliggende zienswijze, indien gewenst, nader aan u toe.
Voor deze,
Solar Proactive
G. Grootjans
Watermolendijk 3
9482 TD Tynaarlo
Email:
***
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Zienswijze op het ‘Ontwerp beleid zonneparken in Midden Groningen’
Aan: college van B&W Midden-Groningen
Per e-mail aan: zonneparken@midden-groningen.nl
Datum: 4 september 2019
Betreft: zienswijze inzake zaaknummer 2019-022925

Geachte
De gemeente Midden Groningen heeft het ‘Ontwerp beleid zonneparken in Midden Groningen’
(hierna: ‘het Ontwerp’) ter inzage gelegd. Langs deze weg willen wij u graag namens enkele
grondeigenaren een schriftelijke ‘inspraakreactie’ aan u doen toekomen welke dient te worden
aangemerkt als ‘zienswijze’.
Het betreft een zienswijze op het in het Ontwerp opgenomen afwegingen aangaande geschikte
locaties voor grootschalige zonneparken, zoals genoemd op pagina 29 in het Ontwerp, onder het
kopje ‘Omgeving klaverblad A7-N33 zuidoost’. Meer specifiek betreft de zienswijze het genoemd
onder ‘i’ op pagina 29 van het Ontwerp. Het betreffende gebied is hieronder opgenomen in figuur 1.

Figuur 1; onderdeel van Kaart B zoals weergegeven op pagina 31 van het Ontwerp

In het Ontwerp wordt onder meer als reden genoemd voor aanwijzing van het betreffende gebied
om het gebeid kansen heeft voor een energielandschap vanwege onder meer de realisatie van een
groot windpark waardoor in combinatie met een zonnepark een efficiënte benutting van de
kabelinfrastructuur mogelijk is (pagina 29 van het Ontwerp).
1/2

Zienswijze
Als zienswijze op dit gebied willen wij de gemeente verzoeken om het weergegeven gebied onder ‘i’
in Figuur 1 uit breiden in zuidelijke richting. Met deze uitbreiding wordt het mogelijk ook de
zuidelijker gelegen gronden in aanmerking te laten komen om onderdeel te kunnen worden van
benutting van een efficiënte kabelstructuur die ten behoeve van het windpark wordt aangelegd.
Tevens hebben de grondeigenaren normaliter de mogelijkheid om zelfstandig een netaansluiting te
bewerkstelligen ten aanzien van de uitbreiding, indien gewenst. De uitbreiding past in het beoogde
‘energielandschap’ omdat het onderdeel hiervan wordt, welk uitgangspunt is opgenomen in het
Ontwerp.
De gebieden die zien op de uitbreiding liggen namelijk mede in het windmolengebied. De beoogde
uitbreiding van het gebied is hieronder weergegeven in Figuur 2.

Uitbreiding

Figuur 2; voorgestelde uitbreiding Kaart B (gebied ‘i’) zoals weergegeven op pagina 31 van het Ontwerp

Wij zijn van mening dat de voorgestelde uitbreiding past binnen de randvoorwaarden zoals
opgenomen in het Ontwerp. In het Ontwerp geeft u ook aan dat de opgenomen afbakingen niet
‘hard’ zijn. De uitbreiding van de zuidelijke kant blijft op geruime afstand van het dorp Meeden (circa
500 meter). Met de uitbreiding is het mogelijk om ook de aanwezige netcapaciteit ten aanzien van
het windpark optimaal te gaan benutten in de toekomst.
Gaarne lichten wij onderliggende zienswijze, indien gewenst, nader aan u toe.
Voor deze,
Solar Proactive
G. Grootjans
Watermolendijk 3
9482 TD Tynaarlo
Email:
***
2/2
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College van burgemeester en wethouders
Gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB

Hoogezand

Slochteren,

28 augustus 2019

Zaaknummer 2019-022925
Betreft:

Geacht

inspraakreactie ontwerpbeleid zonneparken

in

Midden-Groningen

college,

Op de website van de gemeente is het ontwerpbeleid Zonneparken

Midden—Groningen
(zaaknummer 2019-022925) sinds 11 juli 2019 gepubliceerd. Middels deze brief maak ik mijn
ziensw■ze kenbaar op dit ontwerpbeleid. Een aantal onderwerpen ligt aan deze zienswijze ten
grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde.
in

Zonneparken op landbouwgronden
zou een zonnepark dubbel positief kunnen werken, aangezien het gebmik
van kunstmest of andere (schadelijke) hulpmiddelen niet langer nodig is en er wordt ook
duurzame energie opgewekt (p. 17). Desondanks worden grootschalige zonnevelden op
landbouwgronden in het ontwerpbeleid ontmoedigd. Grootschalige zonneparken passen volgens
de gemeente niet in het buitengebied (p. 29). De gemeente vindt kleinschalige initiatieven op
landbouwgrond b■ dorpen wel een goede optie (p. 17 en 25).
1.

Op landbouwgronden

Ik houd ook

van

de open, groene ruimte in mijn omgeving

en

ik ben

—

net als de

gemeente tegen
—

verrommeling van het landschap. Echter, juist in het buitengebied is er veel ruimte voor zonne—
energie. In grootschalig open landschappen is een beperkt aantal grote zonneparken beter
inpasbaar dan meerdere kleine zonneparken. Door kleinschalige initiatieven bij alle dorpen wel
toe te staan, creëer je naar mijn mening juist verrommeling van het landschap. ik heb liever één
groot landschappelijk ingericht zonnepark, dan tientallen kleine lokale initiatieven van 2 tot 5 ha
groot.
Als w■

onze

doelstellingen

voorwaarden

-

locaties. In het
in

in het Klimaatakkoord

waar

willen

maken, zullen wij onder
-

ook in het

buitengebied grootschalige zonneparken moeten realiseren op logische
buitengebied bestaan er ook geschikte locaties voor grootschalige zonneparken.

punt 2 zal ik dit nader duiden.

De

afgelopen jaren

dit niet

is

er

goede landbouwgrond opgeofferd

voor

natuurontwikkeling. Ik

kan

ontwerpbeleid, waarin staat dat landbouwgrond bij voorkeur niet wordt
gebruikt voor de opwekking van schone zonne—energie. Door de komst van een zonnepark op
landbouwgrond zal er, zoals de gemeente zelf aangeeft, minder kunstmest en andere
bestrijdingsmiddelen in de natuur terechtkomen. Wij helpen de natuur en bevorderen zelfs
ecologie door middel van goed ingepaste zonnevelden op landbouwgronden.
rijmen

met dit

veel

2.

Eemskanaal als

In het

infrastructuurlijn

ontwerpbeleid worden

de

zones

spoorlijnen, kanalen) verkend (p. 26).
Eemskanaal. Deze
is deze

afstand

belangrijke infrastructuurlijn wordt

niet meegenomen in het

op

landbouwgronden aansluitend

Waarom

ontwerpbeleid? Welke afwegingen liggen

aan

dijklichaam nauwelijks tot niet zichtbaar.
van

niet benoemd: het

grondslag?

Zonneparken
van een

Eén

belangrijke scheepvaartverbinding loopt op/langs de gemeentegrens.

infrastructuurlijn

hieraan ten

langs de verschillenden infrastructuurlijnen (wegen,

het Eemskanaal zijn door de

gebieden liggen

Deze

natuurgebieden en recreatiegebieden.

Er is daar ruimte

op

voor

een

aanwezigheid

behoorlijke

één of meerdere

grootschalige zonneparken.
3.

Kleinschalige zonneparken bij dorpen hebben onvoldoende aansluitmogelijkheden

De gemeente zet sterk in op zelfredzame
eens

dat

leefbare

dorpen

om

(p. 24). Ik ben

van

eigen lokale energie

(met maatwerk)

heeft

een

op te wekken met

zwaardere

zonneparken.

aansluiting nodig

in deze

1.
2.

(te) lange kabeltracés;

3.

(te) hoge aansluitingskosten, die
energieopbrengsten

en

kernen. Ik ben het
aan

er

niet

mee

te sluiten op het

mening dat dit ontwerpbeleid het voor dorpen onmogelijk
dan

Een

zonnepark van

laagspanning.

energieneutraal wil worden, zal dus geconfronteerd worden

De

en

kleinschalige zonneparken over het algemeen goed zijn

elektriciteitsnet
maakt

en

Een

2 tot 5 ha

dorp dat

met:

gemeente;

daarmee

van een

niet in

verhouding

staan met de omvang

en

de

kleinschalig zonnepark.

stijgende kosten voor netaansluitingen, langere levertijden van aansluitingen, congestie op

het net

en

dalende SDE+

subsidiebedragen maken de haalbaarheid

van

de business

case van een

kleinschalig zonnepark onhaalbaar. Grootschalige zonneparken kunnen de hoge kosten voor de
netaansluiting dragen.
het

Omdat de gemeente zich in het

ontwerpbeleid terughoudend opstelt in

gebruik van landbouwgronden voor grootschalige zonneparken,

nauwelijks vergund worden. Ik vraag mij

daarom af of dit

zullen die m.i. niet of

ontwerpbeleid de energietransitie

in de

gemeente Midden—Groningen zal bevorderen of juist zal afremmen.
Verzoek

aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het
ontwerpbeleid gewijzigd vast te stellen. Ik ben uiteraard bereid tot een nader overleg. Ik vertrouw
erop dat deze zienswijze u kan overtuigen van m■n belang.
Naar
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Class N 0.
Froombosch, 3-9-2019
Aan de

gemeente Midden-Groningen

Onderwerp: zienswijze

Geachte dames

en

m.b.t. 20190710 ontwerp beleid

zonneparken

in

Midden-Groningen

heren,

Aangezien zonneparken grote impact hebben op een groot gebied voor lange tijd, is goede
ruimtelijke inpassing noodzakelijk. Daar de reikwijdte van dit beleid zich uitstrekt over een duur van
30jaar, maken ondergetekende belanghebbenden unaniem hun zienswijze
met betrekking tot hierboven genoemd ontwerp beleid:

en

bedenkingen kenbaar

Algemeen
1.

Gelet op de

buitengewoon gunstige subsidies
dat

snelle

verwachting
vastgesteld. De veelheid
door

u

er een

opgenomen

aan

opvolging

van

belastingvoordelen

aanvragen komt

initiatieven door

experiment

en

u

vermeld

in het ontwerp beleid is

op

zonneparken

wanneer er

is de

eenmaal beleid is

getuigt hiervan. Mede door het
een

reële toename

van

aanvragen te

buitengebied
Midden-Groningen. Immers hier
is de omwonersdruk laag wat bevorderlijk is voor overeenstemming met omwonenden. Het
gevaar van verschuiving van aanvragen voor aangewezen gebieden langs de A7 naar juist
verwachten in

m.n.

het niet-aangewezen

van

cultuurlandschap is hiermee heel reëel geworden. Gezien de tijdelijkheid en de snelle
ontwikkeling van alternatieven voor de energietransitie anders dan zon- en windenergie en
het reeds behaalde percentage van de doelstellingen, is het zeer verdedigbaar in beginsel
niet te tornen aan deze karakteristieke landschappelijke waarden en deze
omgevingskwaliteiten in het kader van duurzaamheid te bewaken.

2.

Draagvlak creëren lijkt goed ondervangen te z■n. Echter is het hier noodzakelijk dat de
”invloedsgebied" en ”omwonenden" gedefinieerd worden. Navraag hierover levert
de informatie op dat dit per situatie ingevuld wordt, wat objectieve beoordeling van het
draagvlak in de weg staat. Het is in het belang van alle stakeholders dat er uitgangspunten
worden vastgelegd, die toetsbaar en handhaafbaar zijn. De praktijk wijst nu al uit dat
subjectieve beoordeling van het begrip omwonenden tot uitsluiting kan leiden van deze
groep. Participatie voorziet in een gedeeld belang, echter door gebrek aan een definitie van
het begrip omwonenden lijkt het mogel■k dat draagvlak onder een dorp (bij gebrek aan
definitie gemakshalve gehanteerd als invloedsgebied) de belangen van omwonenden kan
overstemmen en deze gepasseerd kunnen worden als betrokkenen. Omwonenden zou
daarom afgekaderd dienen te worden als bewoners van dezelfde gebiedstypering als het
gebied waarop de aanvraag betrekking heeft, volgens de definities van ruimtexmilìeu.nl met
een beperking van de actieradius tot 2 kilometer. Ieder mens telt mee principe.

termen

zienswijze m.b.t. 20190710 ontwerp beleid zonneparken

in

Midden-Groningen

3.

Draagvlak (meepraten en meeprofiteren) wordt middels het vastgesteld toetsingskader
gecheckt door de gemeente om subjectieve beoordeling uit te sluiten. Een vergunning zou
slechts mogen worden afgegeven op basis van zorgvuldig gewogen en vastgestelde en
bovendien handhaafbare criteria
worden

aangevraagd
afspraken gehandhaafd

4.

en

Financiële

participatie

om

te voorkomen dat er te pas en te onpas

verleend door

(agrarische)

ondernemers. De vraag

vergunningen

rijst hoe

worden.

en

duurzaamheidsfonds worden

aangehaald

in het licht

van

meeprofiteren; niet alleen de lasten, maar ook de lusten delen. Ruimte wordt geboden om
hieraan vrij invulling te geven, gelijk een beleid hoort te zijn. Echter gezien de duur van de
impact op de omgeving, lijkt hier een aanvulling op de beleidslijn op zijn plaats, die bij het
toetsen van draagvlak gehanteerd kan worden, dat financiële participatie het gouden
balansprinicipe hanteert; looptijd
looptijd

van

het effect

van

de

de financiële

Vrije invulling blijft mogelijk,

maar

(zie wìldwestpraktijken Alteveer).

Het ministerie beveelt

van

impact

zou

participatie.

initiële

in

hoge

mate

gelijk

moeten

Duurzame effectiviteit als

zijn

aan

uitgangspunt.

stimulering van tegenhangers wordt voorkomen

Zie ook de

samenhang

met

punt 2.

5.

gebouwen (daken van Iandbouwschuren, industrie en
bedrijven) vol te zetten met panelen, voordat landbouwgrond gebruikt wordt, u onderschrijft
deze aanbeveling. Ondanks het tijdelijke karakter, hebben we het over decennia van impact
op het landschap. M.n. niet—aangewezen gebieden verdienen in dit kader terughoudendheid.
Daarentegen verdient het aanbeveling te stimuleren om gebouwen te benutten, ook in de
trant van integraal ruimtegebruik en duurzaamheidsprincipes.

6.

De

opening

gemaakt
van

aan om

eerst

zonneparken te realiseren waarbij op extensieve wijze gebruik wordt
agrarische grond, maakt dubbelgebruik mogelijk. Naast het ondernemersdoel

om

van

belastingvermindering bij extensief gebruik (andere opstelling rechtvaardigt

natuurgrondreductie, wat inhoudt dat er minder OZB door de ontwikkelaar betaald hoeft te
worden), blijft er een negatief effect over, omdat beregening en belichting van de
cultuurgrond anders verloopt dan bij open grond. Simpelweg het verminderen van
hulpmiddelen als kunstmesten en besproeiing levert niet per definitie een (dubbel) positief
effect op. Hierbij de verwijzing naar de “literatuurstudie en formulering richtl■nen voor een
ecologische inrichting van zonneparken in de provincies Groningen en Noord-Holland” door
Wageningen University, University of Groningen en kenniscentrum akkervogels Grauwe
Kiekendief, waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt wordt in negatieve, neutrale en
positieve grondwaardeontwikkeling. In lijn met de gecommuniceerde
duurzaamheidsdoelstellingen van dit beleid mag ven/vacht worden dat hierbij derhalve
gekozen wordt voor een positieve grondwaardeontwikkeling en dit als inrichtingseis te
stellen.

zienswijze m.b.t. 20190710 ontwerp beleid zonneparken
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Specifiek
Het ontwerp beleid bevat

specifiek betrekking op

Ondanks het

een

gebied dat

aangewezen is als

experiment.

Dit onderdeel heeft

dit onderdeel.

afgekaderde experiment en de toezegging dat dit 1 project aangaat, kan de
houdbaarheidsdatum van politieke toezeggingen kort zijn. Om te voorkomen dat het in
toenemende mate lastiger wordt voor een gemeente om o.b.v. steekhoudende, objectieve
argumenten een vergunningsaanvraag te weigeren, daar waar die eerder wel is afgegeven,
dienen erin zijn algemeenheid heldere voorwaarden aan uitzonderingen op het beleid
vastgesteld te worden (precedentwerking, gelijke—monniken-gelijke-kappenprincipe).
nu

wijken van beleid dient er beleid te zijn. Opname van een experiment (een
afwijking op beleid/proberen van beleid), kan dus geen deel uitmaken van beleid dat nog in
ontwerp is. 1 mogelijk scenario aan uitzonderingen concreet opnemen in beleid dat nog niet
bepaald is, zoals hier, is chronologisch misplaatst.

Alvorens af te

Daarbij
er een

is stellen dat hier

proef gaande is,

wordt echter

nu

sprake is van

waarvan

opgesteld

en

daarom hoort het

een

experiment niet realistisch.

de resultaten

bepalend zijn

voor

Dat veronderstelt dat

het beleid. Het beleid

wacht derhalve niet op de ervaringen

van

dit

experiment. Ook

niet thuis in dit ontwerp beleid. Bovendien

experiment
rijst de vraag welke
bijzondere ervaringen nu nog zouden moeten worden opgedaan, die niet al zijn voorzien op
grond van wetenschappelijk uitgesproken verwachtingen en opgedane ervaringen.
10. Het argument dat de

gronden geschikt gemaakt worden

noemen.

ha

Daarbij zijn de

grond dat

tijdelijk gebruik

toekomstige

zonnepark

als

te

contracten met Staatsbosbeheer al

natuur wordt

Navraag op de

als

voor

rechtvaardiging van het
experiment, is al evenmin juist. Ook hier geldt dat er genoeg ervaringen en
wetenschappelijke onderzoeken zijn om op terug te grijpen, om dit geen experiment
natuurontwikkeling

door

en

inspraakavond

niet

om

40

getekend, het gaat hierbij om 2
ha zoals aangegeven wordt in het ontwerpbeleid.

leert dat deze status aparte in het beleid alleen

gebaseerd is

geprepareerd wordt voor natuur over 30jaar. Aangezien dit niet correct
is, gaat het hier feitelijk om een los zonnepark in buitengebied. Dit staat de provincie niet
toe. Een zonnepark in het buitengebied is gekoppeld aan de gemeentelijke gebiedsvisie en
besluit van Provinciale Staten voor medewerking. Daarnaast ligt er geen opdracht voor deze
gemeente om meer natuurgronden te verwerven, noch voor 2 ha noch voor 40 ha. Navraag
onder agrariërs leert dat zij nimmer bereid zijn 40 ha af te staan aan natuur als voorwaarde.
Hier is sprake van gezochte argumentatie.
op het feit dat 40 ha

experiment beoordelen op zijn merites, dan blijft er gezien vorig punt een
aanvraag voor een kleinschalig zonnepark over. Op cultuurgronden (bron; ruimtexmilieu.nl)
zijn deze vooralsnog alleen mogelijk voor eigen beheer in dit gebied of onder strikte

11. Als we dit

voorwaarden. Bovendien
wordt in de

zienswijze m.b.t.

ligt het experiment tegen natuurgebied

specifieke toetsingscriteria

20190710 ontwerp beleid

zonneparken

in

dat dit afstand behoeft.

Midden—Groningen

aan, waarvan

gesteld

12. Tevens is

er

hier geen

koers met de

bijzondere of spoedeisende

doelstellingen

voor

de

situatie

energietransitie.

aan

de orde. De gemeente

Ambitie is

om

elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen, 55% CCZ-reductie

in 2030 70%

en

van

ligt

op

alle

25% duurzame

energieproductie. Voorlopig richt de gemeente zich op eigen energiebehoefte en tot 2025 is
de doelstelling 600 ha zonnepalen is min. 300 MWp (bron ”wat levert een zonneweide per ha

op”,

auteur J.

door

Spruijt,

zonne-energie.

Accres

Wageningen University),

dit is

ca

10%

van

de totale behoefte

Momenteel is hiervan 233 ha reeds

aangevraagd of vergund 39% van
op meerdere bronnen (zon, wind,

de

=

beoogde energiebehoefte. De gemeente richt zich
warmtekoudeopslag, biomassa etc). Bovendien kan, na vaststelling van het beleid en indien
hierna en daaraan getoetst akkoord bevonden, dit plan alsnog aangevraagd worden en
beoordeeld worden.

beleidsregels voor de ontwikkeling van zonne-energie op kleine dan wel
grote schaal dient op allerlei inmiddels bekend zijnde wetenschappelijke en feitelijke
bezwaren en overwegingen te worden gebaseerd en nimmer op subsidiemogelijkheden of
ondernemerskansen. Subsidies blijven komen en gaan en indien die gewijzigd worden is dit

13. De te formuleren

een

ondernemersrisìco

geen rol hierin

en

van

de aanvrager. Dit is buiten de scope

van

derhalve dient dit geen invloed te hebben in het

de gemeente, deze heeft

opmaken van beleid.

Alle

voorgaande punten omtrent het experiment in ogenschouw nemende, is de status aparte
van dit gebied reden tot bezorgdheid dat ondernemerskansen, financieel en fiscaal voordeel
(zie ook punt 6) prevaleren boven natuurwaardes. Door hier het label experiment aan te
hangen wordt geprobeerd opname in het beleid legitiem te maken.

‘

14. Grond is schaars
meer

dan

en

gewild. Zonneparken

noodzakelijk

landbouwcultuur

en

op

en

slecht

het aanbod

voor

het

in

niet-aangewezen gebieden drijven de grondprijs

landbouwgrond

landschappelijke

neemt af. Slecht voor de

karakter

van

Midden—Groningen

(natuur en cultuur). Door een onttrekking van landbouwgronden aan agrarisch
ondernemerschap door industriële invulling is dit tevens in strijd met de gebiedsvisie

buitengebied.

We gaan er vanuit op de

nadere

hoogte gehouden

te worden van het verdere

toelichting.
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verloop

en

zijn altijd bereid

tot

Was

getekend

Gemeente

f\

Midden-Groningen

Postbus 75
9600 AB

Hoogezand

www.midden-groningen.nl
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Betreft: inspraak op het ontwerp beleid Zonneparken in Midden-Groningen.

Geacht college,

Via deze weg geven wij graag onze inspraakreactie op het ontwerp beleid Zonneparken in MiddenGroningen.
Vooraf willen wij graag aangeven dat het lovenswaardig is dat de gemeente concreet zonneparken-beleid
aan het opstellen is. Hiermee loopt u voorop in Nederland.
Onze inspraakreactie betreft een specifiek gebied waarvan wij menen dat dit ten onrechte niet op de
kaart met kansrijke locaties is opgenomen.

Gebied ten noorden van A7 en ten westen van N387
Het gebied, gelegen ten noorden van de A7 en ten westen van de N387, (groen omcirkeld op
onderstaande afbeelding) voldoet eveneens aan alle voorwaarden, maar is niet opgenomen op de
beleidskaart. Wij vragen u dit gebied alsnog op te nemen als zijnde kansrijke locatie voor een zonnepark.

Figuur: Uitsnede kaart ontwerpbeleid met groen omcirkeld het door ons voorgestelde gebied

Toe te voegen
gebied

Deze locatie voldoet aan de afwegingen zoals door u gesteld onder het kopje ‘ Zones langs de
infrastructuurlijnen’ (bladzijde 28 van 44 van het ontwerpbeleid ). Het sluit aan op infrastructuur. Het ligt
immers tegen de A7 aan. Door de iets verhoogde ligging van de A7 op deze plek, kijkt men vanaf de
snelweg óver het zonnepark heen naar de groene zone langs de N387 en de groene rand van Kolham. De
aanwezige (groene) doorzichten blijven hierdoor behouden. Ook blijven direct ten westen en direct ten
oosten van deze locatie open groene ruimtes bestaan. De locatie ligt direct ten noorden van
bedrijventerrein Rengers en sluit daarmee op de industriële bedrijvigheid. Verder zien wij goede
mogelijkheden voor een goede landschappelijke inpassing, het creëren van meerwaarde door het

beperken van de hinder vanaf de snelweg, het toevoegen van waterberging en een participatieve
ontwikkeling. In de volgende paragrafen gaan wij hier verder op in.

Landschappelijke inpassing en beperking hinder snelweg op Kolham
In het kader van een bosbouwregeling (Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden) stonden hier
recent nog bomen. Deze zijn inmiddels gekapt waarbij er een vrijstelling gold voor herplant. Voor het
zicht vanuit Kolham op de snelweg waren deze bomen juist een mooie visuele blokkade. Door bij de
aanleg van een zonnepark op deze locatie in het landschapsontwerp hier rekening mee te houden, kan de
visuele hinder en ook de geluidshinder van de snelweg worden verminderd. De landschappelijke
inpassing zal in samenspraak met de omwonenden worden vormgegeven.

Relatief zwakke grond voor landbouw, potentie voor realisatie van waterberging
De lage ligging van deze locatie zorgt voor een relatief slechte waterhuishouding vanuit landbouwkundig
perspectief. Dat was in het verleden ook de reden om hier bos te planten en geen gebruikelijke landbouw
te bedrijven. Voor een zonnepark is het niet nodig de waterstand op een bepaald niveau te houden. Door
hier een zonnepark te realiseren wordt het mogelijk de waterstand structureel te verhogen waardoor
potentie voor waterberging ontstaat.

Goede mogelijkheid voor participatief ontwikkelen.
De grondeigenaar wil op deze locatie graag een zonnepark. Wij hebben met de grondeigenaar een
overeenkomst gesloten om dit, voor zover passend in beleid en andere randvoorwaarden, voor elkaar te
krijgen. Het gezamenlijk doel is om het zonnepark participatief te ontwikkelen. Dit houdt in dat wij
omwonenden betrekken bij de planvorming en hen betrekken bij de landschappelijke inpassing. Ook
worden financiële participatiemogelijkheden geboden (via een energiecorporatie en/of het aanbieden
van obligaties of vergelijkbare mogelijkheden).
De grondeigenaar heeft goede contacten met de dorpsvereniging van Kolham. Op advies van uw
ambtenaar zijn zij nog niet benaderd in het kader van dit initiatief. Op het moment dat de planvorming bij
dit project van start kan gaan zullen zij uiteraard betrokken worden.

Tot slot
Wij denken met deze inspraakreactie te hebben gemotiveerd waarom de locatie ten noorden van de A7
en ten westen van de N387 eveneens geschikt is als locatie voor een zonnepark. Wij zien uit naar uw
reactie. Wij zijn altijd bereid onze inspraakreactie mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,
Wouter Guliker
namens
Chint Solar / Astronergy

Zienswijze: Ontwerp Beleid Zonneparken in Midden-Groningen
Datum: 4 september 2019

Geachte college,
Namens Smit Kwekerijen B.V. te Sappemeer doen wij u het volgende toekomen.
Wij hebben kennis genomen van het ontwerp ‘Beleid Zonneparken in Midden-Groningen’ waarin u
als gemeente ruimte wil bieden aan grondgebonden zonne-energie. Wij zijn positief over de ruimte
die u biedt voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken, binnen de door u aangegeven
kansrijke locaties. De kansrijke locaties zijn indicatief op kaart B van uw beleid aangegeven.
We vragen u de begrenzing van de kansrijke gebieden te herzien en te voorzien van een motivering
van de grootte en plek. Wij zien zelf een kansrijk initiatief dat past binnen de afwegingen in uw
beleid, maar niet binnen de blauwe ovaal op kaart getekende kansrijke gebieden valt. Dit leidt ertoe
dat wij een zienswijze indienen op de betreffende paragraaf 4.2.2 ‘Grootschalige Zonneparken’.
Als zienwijze bij dit specifiek aangewezen gebied willen wij de gemeente verzoeken om de zone C op
kaart B ‘Bundeling geschikte locaties voor grootschalige zonneparken in Midden-Groningen’ (p. 31), in
noordelijke richting uit te breiden (figuur 1). Hiermee wordt het mogelijk dat ook de
glastuinbouw/kwekerij locatie ten noorden van de Siepweg volledig mee kan worden genomen als
kansrijke locatie voor grootschalige zonneparken.

Figuur 1. Toe te voegen gebied in het beleid binnen de Kaart B.

1/2

Wij zijn van mening dat deze gronden kunnen worden toegevoegd aan deze kansrijke locatie omdat
de locatie past binnen de twee hoofdkeuzes van het beleid: ‘bundeling van zonneparken door aan te
sluiten bij al vergunde locaties’ en valt binnen ‘de gekozen zone langs de infrastructuurlijnen’. Ook is
de locatie passend binnen de gestelde afweging ‘aansluiting bij uitstraling kassen’.
Deze gronden zijn onderdeel van het glastuinbouwgebied ten noorden van Sappemeer-Noord. Het valt
binnen het zelfde landschap als gebied C en is hier direct aansluitend aan. Het initiatief voldoet aan de
wens om de glastuinbouw te verduurzamen en grenst aan een bestaand initiatief.
In de rode cirkel zijn onder andere locaties van Smit Kwekerijen gevestigd. Smit Kwekerijen wil en dient
te vergroenen en is actief bezig met verduurzaming in brede zin. Het voornemen is om in de rode cirkel
via zonthermie, (grondgebonden) zon-PV en (mogelijk) biogas verduurzaming te bewerkstelligen.
Inmiddels is een netaansluiting van 14 MW vastgelegd zodat het probleem van netcapaciteit aldaar
niet speelt.
In het beleid geeft u echter ook afwegingen aan die niet ‘hard’ begrensd zijn en waardoor het niet
duidelijk is op basis waarvan de grootte en de exacte plek van gebied C zijn bepaald. Wij begrijpen dat
u bijvoorbeeld voldoende locaties wilt openhouden, maar welke dit zijn, of hoeveel dit moeten zijn in
de toekomst, wordt niet kwantitatief benoemd in uw beleidsstuk. Het toevoegen van een motivering
van de begrenzingen van de gekozen gebieden zou dit kunnen verduidelijken.
Wij zijn van mening dat het uitbreiden van dit kansrijke gebied past bij de uitstraling van de
glastuinbouw en dat er koppelkansen zijn voor de verduurzaming van de aanwezige
(glas)tuinbouwbedrijven en de omgeving. Wij vragen u dan ook gebied C te vergroten in noordelijke
richting, conform de rode cirkel om voorgaande vergroening van de onderneming en ondernemingen
in de buurt mede mogelijk te maken.
Gaarne lichten wij onze zienswijze nader mondeling en/of schriftelijk nader aan u toe.
Aldus,
Solar Proactive
G. Grootjans
Watermolendijk 3
9482 TD Tynaarlo
Email:

Smit Kwekerijen
K. Pingen
Siepweg 4
9611 TJ Sappemeer
Email:

***
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Betreft: inspraak op het ontwerp beleid Zonneparken in Midden-Groningen.

Geacht college,

Via deze weg geven wij graag onze inspraakreactie op het ontwerp beleid Zonneparken in MiddenGroningen.
Vooraf willen wij graag aangeven dat het lovenswaardig is dat de gemeente concreet zonneparken-beleid
aan het opstellen is. Hiermee loopt u voorop in Nederland.
Onze inspraakreactie betreft een specifiek gebied waarvan wij menen dat dit ten onrechte niet op de
kaart met kansrijke locaties is opgenomen.

Gebied ten noorden van A7 en ten westen van N387
Het gebied, gelegen ten noorden van de A7 en ten westen van de N387, (groen omcirkeld op
onderstaande afbeelding) voldoet eveneens aan alle voorwaarden, maar is niet opgenomen op de
beleidskaart. Wij vragen u dit gebied alsnog op te nemen als zijnde kansrijke locatie voor een zonnepark.

Figuur: Uitsnede kaart ontwerpbeleid met groen omcirkeld het door ons voorgestelde gebied

Toe te voegen
gebied

Deze locatie voldoet aan de afwegingen zoals door u gesteld onder het kopje ‘ Zones langs de
infrastructuurlijnen’ (bladzijde 28 van 44 van het ontwerpbeleid ). Het sluit aan op infrastructuur. Het ligt
immers tegen de A7 aan. Door de iets verhoogde ligging van de A7 op deze plek, kijkt men vanaf de
snelweg óver het zonnepark heen naar de groene zone langs de N387 en de groene rand van Kolham. De
aanwezige (groene) doorzichten blijven hierdoor behouden. Ook blijven direct ten westen en direct ten
oosten van deze locatie open groene ruimtes bestaan. De locatie ligt direct ten noorden van
bedrijventerrein Rengers en sluit daarmee op de industriële bedrijvigheid. Verder zien wij goede
mogelijkheden voor een goede landschappelijke inpassing, het creëren van meerwaarde door het

beperken van de hinder vanaf de snelweg, het toevoegen van waterberging en een participatieve
ontwikkeling. In de volgende paragrafen gaan wij hier verder op in.

Landschappelijke inpassing en beperking hinder snelweg op Kolham
In het kader van een bosbouwregeling (Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden) stonden hier
recent nog bomen. Deze zijn inmiddels gekapt waarbij er een vrijstelling gold voor herplant. Voor het
zicht vanuit Kolham op de snelweg waren deze bomen juist een mooie visuele blokkade. Door bij de
aanleg van een zonnepark op deze locatie in het landschapsontwerp hier rekening mee te houden, kan de
visuele hinder en ook de geluidshinder van de snelweg worden verminderd. De landschappelijke
inpassing zal in samenspraak met de omwonenden worden vormgegeven.

Relatief zwakke grond voor landbouw, potentie voor realisatie van waterberging
De lage ligging van deze locatie zorgt voor een relatief slechte waterhuishouding vanuit landbouwkundig
perspectief. Dat was in het verleden ook de reden om hier bos te planten en geen gebruikelijke landbouw
te bedrijven. Voor een zonnepark is het niet nodig de waterstand op een bepaald niveau te houden. Door
hier een zonnepark te realiseren wordt het mogelijk de waterstand structureel te verhogen waardoor
potentie voor waterberging ontstaat.

Goede mogelijkheid voor participatief ontwikkelen.
De grondeigenaar wil op deze locatie graag een zonnepark. Wij hebben met de grondeigenaar een
overeenkomst gesloten om dit, voor zover passend in beleid en andere randvoorwaarden, voor elkaar te
krijgen. Het gezamenlijk doel is om het zonnepark participatief te ontwikkelen. Dit houdt in dat wij
omwonenden betrekken bij de planvorming en hen betrekken bij de landschappelijke inpassing. Ook
worden financiële participatiemogelijkheden geboden (via een energiecorporatie en/of het aanbieden
van obligaties of vergelijkbare mogelijkheden).
De grondeigenaar heeft goede contacten met de dorpsvereniging van Kolham. Op advies van uw
ambtenaar zijn zij nog niet benaderd in het kader van dit initiatief. Op het moment dat de planvorming bij
dit project van start kan gaan zullen zij uiteraard betrokken worden.

Tot slot
Wij denken met deze inspraakreactie te hebben gemotiveerd waarom de locatie ten noorden van de A7
en ten westen van de N387 eveneens geschikt is als locatie voor een zonnepark. Wij zien uit naar uw
reactie. Wij zijn altijd bereid onze inspraakreactie mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,
Wouter Guliker
namens
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Onderwerp: zienswijze

Geachte dames

en

m.b.t. 20190710 ontwerp beleid

zonneparken

in

Midden-Groningen

heren,

Aangezien zonneparken grote impact hebben op een groot gebied voor lange tijd, is goede
ruimtelijke inpassing noodzakelijk. Daar de reikwijdte van dit beleid zich uitstrekt over een duur van
30jaar, maken ondergetekende belanghebbenden unaniem hun zienswijze
met betrekking tot hierboven genoemd ontwerp beleid:

en

bedenkingen kenbaar

Algemeen
1.

Gelet op de

buitengewoon gunstige subsidies
dat

snelle

verwachting
vastgesteld. De veelheid
door

u

er een

opgenomen

aan

opvolging

van

belastingvoordelen

aanvragen komt

initiatieven door

experiment

en

u

vermeld

in het ontwerp beleid is

op

zonneparken

wanneer er

is de

eenmaal beleid is

getuigt hiervan. Mede door het
een

reële toename

van

aanvragen te

buitengebied
Midden-Groningen. Immers hier
is de omwonersdruk laag wat bevorderlijk is voor overeenstemming met omwonenden. Het
gevaar van verschuiving van aanvragen voor aangewezen gebieden langs de A7 naar juist
verwachten in

m.n.

het niet-aangewezen

van

cultuurlandschap is hiermee heel reëel geworden. Gezien de tijdelijkheid en de snelle
ontwikkeling van alternatieven voor de energietransitie anders dan zon- en windenergie en
het reeds behaalde percentage van de doelstellingen, is het zeer verdedigbaar in beginsel
niet te tornen aan deze karakteristieke landschappelijke waarden en deze
omgevingskwaliteiten in het kader van duurzaamheid te bewaken.

2.

Draagvlak creëren lijkt goed ondervangen te z■n. Echter is het hier noodzakelijk dat de
”invloedsgebied" en ”omwonenden" gedefinieerd worden. Navraag hierover levert
de informatie op dat dit per situatie ingevuld wordt, wat objectieve beoordeling van het
draagvlak in de weg staat. Het is in het belang van alle stakeholders dat er uitgangspunten
worden vastgelegd, die toetsbaar en handhaafbaar zijn. De praktijk wijst nu al uit dat
subjectieve beoordeling van het begrip omwonenden tot uitsluiting kan leiden van deze
groep. Participatie voorziet in een gedeeld belang, echter door gebrek aan een definitie van
het begrip omwonenden lijkt het mogel■k dat draagvlak onder een dorp (bij gebrek aan
definitie gemakshalve gehanteerd als invloedsgebied) de belangen van omwonenden kan
overstemmen en deze gepasseerd kunnen worden als betrokkenen. Omwonenden zou
daarom afgekaderd dienen te worden als bewoners van dezelfde gebiedstypering als het
gebied waarop de aanvraag betrekking heeft, volgens de definities van ruimtexmilìeu.nl met
een beperking van de actieradius tot 2 kilometer. Ieder mens telt mee principe.

termen
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3.

Draagvlak (meepraten en meeprofiteren) wordt middels het vastgesteld toetsingskader
gecheckt door de gemeente om subjectieve beoordeling uit te sluiten. Een vergunning zou
slechts mogen worden afgegeven op basis van zorgvuldig gewogen en vastgestelde en
bovendien handhaafbare criteria
worden

aangevraagd
afspraken gehandhaafd

4.

en

Financiële

participatie

om

te voorkomen dat er te pas en te onpas

verleend door

(agrarische)

ondernemers. De vraag

vergunningen

rijst hoe

worden.

en

duurzaamheidsfonds worden

aangehaald

in het licht

van

meeprofiteren; niet alleen de lasten, maar ook de lusten delen. Ruimte wordt geboden om
hieraan vrij invulling te geven, gelijk een beleid hoort te zijn. Echter gezien de duur van de
impact op de omgeving, lijkt hier een aanvulling op de beleidslijn op zijn plaats, die bij het
toetsen van draagvlak gehanteerd kan worden, dat financiële participatie het gouden
balansprinicipe hanteert; looptijd
looptijd

van

het effect

van

de

de financiële

Vrije invulling blijft mogelijk,

maar

(zie wìldwestpraktijken Alteveer).

Het ministerie beveelt

van

impact

zou

participatie.

initiële

in

hoge

mate

gelijk

moeten

Duurzame effectiviteit als

zijn

aan

uitgangspunt.

stimulering van tegenhangers wordt voorkomen

Zie ook de

samenhang

met

punt 2.

5.

gebouwen (daken van Iandbouwschuren, industrie en
bedrijven) vol te zetten met panelen, voordat landbouwgrond gebruikt wordt, u onderschrijft
deze aanbeveling. Ondanks het tijdelijke karakter, hebben we het over decennia van impact
op het landschap. M.n. niet—aangewezen gebieden verdienen in dit kader terughoudendheid.
Daarentegen verdient het aanbeveling te stimuleren om gebouwen te benutten, ook in de
trant van integraal ruimtegebruik en duurzaamheidsprincipes.

6.

De

opening

gemaakt
van

aan om

eerst

zonneparken te realiseren waarbij op extensieve wijze gebruik wordt
agrarische grond, maakt dubbelgebruik mogelijk. Naast het ondernemersdoel

om

van

belastingvermindering bij extensief gebruik (andere opstelling rechtvaardigt

natuurgrondreductie, wat inhoudt dat er minder OZB door de ontwikkelaar betaald hoeft te
worden), blijft er een negatief effect over, omdat beregening en belichting van de
cultuurgrond anders verloopt dan bij open grond. Simpelweg het verminderen van
hulpmiddelen als kunstmesten en besproeiing levert niet per definitie een (dubbel) positief
effect op. Hierbij de verwijzing naar de “literatuurstudie en formulering richtl■nen voor een
ecologische inrichting van zonneparken in de provincies Groningen en Noord-Holland” door
Wageningen University, University of Groningen en kenniscentrum akkervogels Grauwe
Kiekendief, waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt wordt in negatieve, neutrale en
positieve grondwaardeontwikkeling. In lijn met de gecommuniceerde
duurzaamheidsdoelstellingen van dit beleid mag ven/vacht worden dat hierbij derhalve
gekozen wordt voor een positieve grondwaardeontwikkeling en dit als inrichtingseis te
stellen.
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Specifiek
Het ontwerp beleid bevat

specifiek betrekking op

Ondanks het

een

gebied dat

aangewezen is als

experiment.

Dit onderdeel heeft

dit onderdeel.

afgekaderde experiment en de toezegging dat dit 1 project aangaat, kan de
houdbaarheidsdatum van politieke toezeggingen kort zijn. Om te voorkomen dat het in
toenemende mate lastiger wordt voor een gemeente om o.b.v. steekhoudende, objectieve
argumenten een vergunningsaanvraag te weigeren, daar waar die eerder wel is afgegeven,
dienen erin zijn algemeenheid heldere voorwaarden aan uitzonderingen op het beleid
vastgesteld te worden (precedentwerking, gelijke—monniken-gelijke-kappenprincipe).
nu

wijken van beleid dient er beleid te zijn. Opname van een experiment (een
afwijking op beleid/proberen van beleid), kan dus geen deel uitmaken van beleid dat nog in
ontwerp is. 1 mogelijk scenario aan uitzonderingen concreet opnemen in beleid dat nog niet
bepaald is, zoals hier, is chronologisch misplaatst.

Alvorens af te

Daarbij
er een

is stellen dat hier

proef gaande is,

wordt echter

nu

sprake is van

waarvan

opgesteld

en

daarom hoort het

een

experiment niet realistisch.

de resultaten

bepalend zijn

voor

Dat veronderstelt dat

het beleid. Het beleid

wacht derhalve niet op de ervaringen

van

dit

experiment. Ook

niet thuis in dit ontwerp beleid. Bovendien

experiment
rijst de vraag welke
bijzondere ervaringen nu nog zouden moeten worden opgedaan, die niet al zijn voorzien op
grond van wetenschappelijk uitgesproken verwachtingen en opgedane ervaringen.
10. Het argument dat de

gronden geschikt gemaakt worden

noemen.

ha

Daarbij zijn de

grond dat

tijdelijk gebruik

toekomstige

zonnepark

als

te

contracten met Staatsbosbeheer al

natuur wordt

Navraag op de

als

voor

rechtvaardiging van het
experiment, is al evenmin juist. Ook hier geldt dat er genoeg ervaringen en
wetenschappelijke onderzoeken zijn om op terug te grijpen, om dit geen experiment
natuurontwikkeling

door

en

inspraakavond

niet

om

40

getekend, het gaat hierbij om 2
ha zoals aangegeven wordt in het ontwerpbeleid.

leert dat deze status aparte in het beleid alleen

gebaseerd is

geprepareerd wordt voor natuur over 30jaar. Aangezien dit niet correct
is, gaat het hier feitelijk om een los zonnepark in buitengebied. Dit staat de provincie niet
toe. Een zonnepark in het buitengebied is gekoppeld aan de gemeentelijke gebiedsvisie en
besluit van Provinciale Staten voor medewerking. Daarnaast ligt er geen opdracht voor deze
gemeente om meer natuurgronden te verwerven, noch voor 2 ha noch voor 40 ha. Navraag
onder agrariërs leert dat zij nimmer bereid zijn 40 ha af te staan aan natuur als voorwaarde.
Hier is sprake van gezochte argumentatie.
op het feit dat 40 ha

experiment beoordelen op zijn merites, dan blijft er gezien vorig punt een
aanvraag voor een kleinschalig zonnepark over. Op cultuurgronden (bron; ruimtexmilieu.nl)
zijn deze vooralsnog alleen mogelijk voor eigen beheer in dit gebied of onder strikte

11. Als we dit

voorwaarden. Bovendien
wordt in de

zienswijze m.b.t.

ligt het experiment tegen natuurgebied

specifieke toetsingscriteria

20190710 ontwerp beleid

zonneparken

in

dat dit afstand behoeft.

Midden—Groningen

aan, waarvan

gesteld

12. Tevens is

er

hier geen

koers met de

bijzondere of spoedeisende

doelstellingen

voor

de

situatie

energietransitie.

aan

de orde. De gemeente

Ambitie is

om

elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen, 55% CCZ-reductie

in 2030 70%

en

van

ligt

op

alle

25% duurzame

energieproductie. Voorlopig richt de gemeente zich op eigen energiebehoefte en tot 2025 is
de doelstelling 600 ha zonnepalen is min. 300 MWp (bron ”wat levert een zonneweide per ha

op”,

auteur J.

door

Spruijt,

zonne-energie.

Accres

Wageningen University),

dit is

ca

10%

van

de totale behoefte

Momenteel is hiervan 233 ha reeds

aangevraagd of vergund 39% van
op meerdere bronnen (zon, wind,

de

=

beoogde energiebehoefte. De gemeente richt zich
warmtekoudeopslag, biomassa etc). Bovendien kan, na vaststelling van het beleid en indien
hierna en daaraan getoetst akkoord bevonden, dit plan alsnog aangevraagd worden en
beoordeeld worden.

beleidsregels voor de ontwikkeling van zonne-energie op kleine dan wel
grote schaal dient op allerlei inmiddels bekend zijnde wetenschappelijke en feitelijke
bezwaren en overwegingen te worden gebaseerd en nimmer op subsidiemogelijkheden of
ondernemerskansen. Subsidies blijven komen en gaan en indien die gewijzigd worden is dit

13. De te formuleren

een

ondernemersrisìco

geen rol hierin

en

van

de aanvrager. Dit is buiten de scope

van

derhalve dient dit geen invloed te hebben in het

de gemeente, deze heeft

opmaken van beleid.

Alle

voorgaande punten omtrent het experiment in ogenschouw nemende, is de status aparte
van dit gebied reden tot bezorgdheid dat ondernemerskansen, financieel en fiscaal voordeel
(zie ook punt 6) prevaleren boven natuurwaardes. Door hier het label experiment aan te
hangen wordt geprobeerd opname in het beleid legitiem te maken.

‘

14. Grond is schaars
meer

dan

en

gewild. Zonneparken

noodzakelijk

landbouwcultuur

en

op

en

slecht

het aanbod

voor

het

in

niet-aangewezen gebieden drijven de grondprijs

landbouwgrond

landschappelijke

neemt af. Slecht voor de

karakter

van

Midden—Groningen

(natuur en cultuur). Door een onttrekking van landbouwgronden aan agrarisch
ondernemerschap door industriële invulling is dit tevens in strijd met de gebiedsvisie

buitengebied.

We gaan er vanuit op de

nadere

hoogte gehouden

te worden van het verdere

toelichting.
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verloop

en

zijn altijd bereid

tot

Was

getekend

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Gaag, M. van der <m.vandergaag@appingedam.nl>
woensdag 31 juli 2019 12:23
Zonneparken
RE: ontwerp beleid zonneparken in Midden-Groningen

Bedankt voor het ontwerp beleid Zonneparken in Midden-Groningen. De gemeente Appingedam ziet geen
aanleiding om een reactie in te dienen.
Met vriendelijke groet,
Matthijs van der Gaag
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Appingedam
Wilhelminaweg 14
9901 CM, Appingedam

Van: Zonneparken [mailto:zonneparken@midden-groningen.nl]
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 14:04

Onderwerp: ontwerp beleid zonneparken in Midden-Groningen
Beste heer, mevrouw,
Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend dat het ontwerp beleid Zonneparken in MiddenGroningen ter inzage ligt. Het beleid is bedoeld als ruimtelijk toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen
voor (grondgebonden) zonneparken.
Ter inzage legging
Het ontwerp beleid Zonneparken in Midden-Groningen kunt u inzien van donderdag 11 juli 2019 tot en met
woensdag 4 september 2019. Tijdens deze periode is het ontwerp beleid te bekijken op www.midden-groningen.nl
onder Plannen en projecten > Ruimtelijk beleid > Beleid voor zonneparken. Een papieren versie van het ontwerp
beleid kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand), locatie
Muntendam (Kerkstraat 2 te Muntendam) en locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren).
Het ontwerpbeleid is ook als bijlage toegevoegd.
1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Gemeente Tynaarlo <zaaksysteem@tynaarlo.nl>
woensdag 4 september 2019 11:43
Zonneparken
Zaak 681421 - Algemeen ruimte en ontwikkeling (extern)

Hierbij delen wij u mee dat het ontwerp beleid 'Zonneparken in 'Midden-Groningen' ons geen aanleiding
geeft tot het maken van opmerkingen.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Tynaarlo
Postbus 5, 9480 AA Vries
Bzk: Kornoeljeplein 1 Vries
(0592) 266 662
www.tynaarlo.nl

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 6 augustus 2019 15:38
Zonneparken
RE: ontwerp beleid zonneparken in Midden-Groningen

Bedankt voor het bericht. We hebben de ontwerp beleid zonneparken van de gemeente Midden Groningen bekeken
en het geeft ons geen aanleiding om inhoudelijk te reageren. Succes gewenst met de verdere procedure.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Loppersum
Postbus 25
9919 ZG Loppersum
Nederland

____________________________________________________________________________________
In ons kwaliteitshandvest kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten t.a.v. onze dienstverlening.
U kunt het handvest downloaden op de homepage van www.loppersum.nl
____________________________________________________________________________________
De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde natuurlijke persoon
of rechtspersoon en bevat mogelijk vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens.
Met uitzondering van de geadresseerde persoon is het niet toegestaan de informatie
openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis
van de informatie. Indien u de informatie abusievelijk heeft ontvangen, neem dan contact
op met de afzender en verwijder de informatie uit alle computers. De afzender staat niet in
voor de juiste en complete verzending van de informatie, noch is zij aansprakelijk voor de
vertraagde ontvangst hiervan.

Van: Zonneparken [mailto:zonneparken@midden-groningen.nl]
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 14:04
1

Onderwerp: ontwerp beleid zonneparken in Midden-Groningen
Beste heer, mevrouw,
Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend dat het ontwerp beleid Zonneparken in MiddenGroningen ter inzage ligt. Het beleid is bedoeld als ruimtelijk toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen
voor (grondgebonden) zonneparken.
Ter inzage legging
Het ontwerp beleid Zonneparken in Midden-Groningen kunt u inzien van donderdag 11 juli 2019 tot en met
woensdag 4 september 2019. Tijdens deze periode is het ontwerp beleid te bekijken op www.midden-groningen.nl
onder Plannen en projecten > Ruimtelijk beleid > Beleid voor zonneparken. Een papieren versie van het ontwerp
beleid kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand), locatie
Muntendam (Kerkstraat 2 te Muntendam) en locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren).
Het ontwerpbeleid is ook als bijlage toegevoegd.
Reageren
Mocht u opmerkingen hebben op het ontwerp beleid, dan kunt u tot en met 4 september 2019 een reactie
indienen. Een reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen,
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand of per e-mail naar zonneparken@midden-groningen.nl, onder vermelding van het
zaaknummer 2019-022925.
Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met
via 0598 - 37 37 37 of mail naar zonneparken@midden-groningen.nl

2

het team Ruimtelijke Ontwikkeling

Reageren
Mocht u opmerkingen hebben op het ontwerp beleid, dan kunt u tot en met 4 september 2019 een reactie
indienen. Een reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen,
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand of per e-mail naar zonneparken@midden-groningen.nl, onder vermelding van het
zaaknummer 2019-022925.
Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met
via 0598 - 37 37 37 of mail naar zonneparken@midden-groningen.nl
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Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 9 september 2019 14:51
Zonneparken
reactie m.b.t. concept plan zonneparken

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij reageren wij op het concept plan projecten zonenergie in de gemeente Midden- Groningen. Zojuist heb ik
met
van uw gemeente gesproken en hij gaf aan ons standpunt en onze vragen per mail kenbaar te maken.
Wij wonen met ons agrarisch bedrijf net over de grens in Oldambt. Echter een deel van onze grond is gelegen in
Midden Groningen, grenzend aan de Meenteweg en aan het windpark N33. Het windpark N33 wordt gerealiseerd
op 900 m. van ons huis. Hier zijn we absoluut niet blij mee. Gedurende de uitwerking van het plan zijn we niet
geïnformeerd en hebben niet de mogelijkheid gehad mee te praten over het windpark. Wij wonen veel dichter bij
het park dan div. grondeigenaren die een windturbine op hun grond krijgen en krijgen daarmee wel alle lasten maar
niet de lusten. Gezien de situering van de windmolens ten opzichte van onze boerderij zullen wij veel geluidshinder
ondervinden (de windrichting is veelal Zuid West en West) en waarschijnlijk ook te maken krijgen met slagschaduw
over ons erf.
Als in het gebied van de windmolens ook een zonnepark wordt gerealiseerd, zoals aangegeven in het conceptplan
van 16 juli jl. met letter ‘i’ en ‘h’, treffen wij wederom de lasten en niet de lusten. Er wordt met dit idee een enorme
waarde gecreëerd voor een klein gebied en voor een aantal collega’s van ons, wat de concurrentiepositie van ons en
andere collega’s enorm verslechterd. Het is voor ons dan niet mogelijk om grond te kopen voor uitbreiding, die wel
nodig is voor een toekomstbestendig grondgebonden bedrijf, omdat onze financiële positie veel minder is aangezien
wij dit puur uit onze agrarische bedrijfsvoering moeten halen.
Een ander aspect is dat de genoemde ingetekende gebieden ‘i’ en ‘h’ over de gemeentegrens loopt en suggereert
dat ook een deel van grondgebied van Oldambt kan worden ingezet voor zonenergie. Dit deel betreft onze
landbuurman, naast ons woonhuis. Als dit allemaal wordt vol gezet met zonenergie, worden wij ingeklemd door
energieprojecten en dat is de doodsteek voor ons bedrijf voor de toekomst en ons woongenot.
Wij willen daarom graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van dit conceptplan Zonenergie, omdat
het grote gevolgen voor ons kan hebben. In geval er nog meer lasten op ons afkomen vanwege plannen voor
zonenergieprojecten in genoemde gebieden, verwachten wij ook kans te maken op lusten om onze positie leefbaar
te houden.
Met vriendelijke groet,
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inspraakreactie ontwerpbeleid zonneparken

in

Midden-Groningen

college,

Op de website van de gemeente is het ontwerpbeleid Zonneparken

Midden—Groningen
(zaaknummer 2019-022925) sinds 11 juli 2019 gepubliceerd. Middels deze brief maak ik mijn
ziensw■ze kenbaar op dit ontwerpbeleid. Een aantal onderwerpen ligt aan deze zienswijze ten
grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde.
in

Zonneparken op landbouwgronden
zou een zonnepark dubbel positief kunnen werken, aangezien het gebmik
van kunstmest of andere (schadelijke) hulpmiddelen niet langer nodig is en er wordt ook
duurzame energie opgewekt (p. 17). Desondanks worden grootschalige zonnevelden op
landbouwgronden in het ontwerpbeleid ontmoedigd. Grootschalige zonneparken passen volgens
de gemeente niet in het buitengebied (p. 29). De gemeente vindt kleinschalige initiatieven op
landbouwgrond b■ dorpen wel een goede optie (p. 17 en 25).
1.

Op landbouwgronden

Ik houd ook

van

de open, groene ruimte in mijn omgeving

en

ik ben

—

net als de

gemeente tegen
—

verrommeling van het landschap. Echter, juist in het buitengebied is er veel ruimte voor zonne—
energie. In grootschalig open landschappen is een beperkt aantal grote zonneparken beter
inpasbaar dan meerdere kleine zonneparken. Door kleinschalige initiatieven bij alle dorpen wel
toe te staan, creëer je naar mijn mening juist verrommeling van het landschap. ik heb liever één
groot landschappelijk ingericht zonnepark, dan tientallen kleine lokale initiatieven van 2 tot 5 ha
groot.
Als w■

onze

doelstellingen

voorwaarden

-

locaties. In het
in

in het Klimaatakkoord

waar

willen

maken, zullen wij onder
-

ook in het

buitengebied grootschalige zonneparken moeten realiseren op logische
buitengebied bestaan er ook geschikte locaties voor grootschalige zonneparken.

punt 2 zal ik dit nader duiden.

De

afgelopen jaren

dit niet

is

er

goede landbouwgrond opgeofferd

voor

natuurontwikkeling. Ik

kan

ontwerpbeleid, waarin staat dat landbouwgrond bij voorkeur niet wordt
gebruikt voor de opwekking van schone zonne—energie. Door de komst van een zonnepark op
landbouwgrond zal er, zoals de gemeente zelf aangeeft, minder kunstmest en andere
bestrijdingsmiddelen in de natuur terechtkomen. Wij helpen de natuur en bevorderen zelfs
ecologie door middel van goed ingepaste zonnevelden op landbouwgronden.
rijmen

met dit

veel

2.

Eemskanaal als

In het

infrastructuurlijn

ontwerpbeleid worden

de

zones

spoorlijnen, kanalen) verkend (p. 26).
Eemskanaal. Deze
is deze

afstand

belangrijke infrastructuurlijn wordt

niet meegenomen in het

op

landbouwgronden aansluitend

Waarom

ontwerpbeleid? Welke afwegingen liggen

aan

dijklichaam nauwelijks tot niet zichtbaar.
van

niet benoemd: het

grondslag?

Zonneparken
van een

Eén

belangrijke scheepvaartverbinding loopt op/langs de gemeentegrens.

infrastructuurlijn

hieraan ten

langs de verschillenden infrastructuurlijnen (wegen,

het Eemskanaal zijn door de

gebieden liggen

Deze

natuurgebieden en recreatiegebieden.

Er is daar ruimte

op

voor

een

aanwezigheid

behoorlijke

één of meerdere

grootschalige zonneparken.
3.

Kleinschalige zonneparken bij dorpen hebben onvoldoende aansluitmogelijkheden

De gemeente zet sterk in op zelfredzame
eens

dat

leefbare

dorpen

om

(p. 24). Ik ben

van

eigen lokale energie

(met maatwerk)

heeft

een

op te wekken met

zwaardere

zonneparken.

aansluiting nodig

in deze

1.
2.

(te) lange kabeltracés;

3.

(te) hoge aansluitingskosten, die
energieopbrengsten

en

kernen. Ik ben het
aan

er

niet

mee

te sluiten op het

mening dat dit ontwerpbeleid het voor dorpen onmogelijk
dan

Een

zonnepark van

laagspanning.

energieneutraal wil worden, zal dus geconfronteerd worden

De

en

kleinschalige zonneparken over het algemeen goed zijn

elektriciteitsnet
maakt

en

Een

2 tot 5 ha

dorp dat

met:

gemeente;

daarmee

van een

niet in

verhouding

staan met de omvang

en

de

kleinschalig zonnepark.

stijgende kosten voor netaansluitingen, langere levertijden van aansluitingen, congestie op

het net

en

dalende SDE+

subsidiebedragen maken de haalbaarheid

van

de business

case van een

kleinschalig zonnepark onhaalbaar. Grootschalige zonneparken kunnen de hoge kosten voor de
netaansluiting dragen.
het

Omdat de gemeente zich in het

ontwerpbeleid terughoudend opstelt in

gebruik van landbouwgronden voor grootschalige zonneparken,

nauwelijks vergund worden. Ik vraag mij

daarom af of dit

zullen die m.i. niet of

ontwerpbeleid de energietransitie

in de

gemeente Midden—Groningen zal bevorderen of juist zal afremmen.
Verzoek

aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het
ontwerpbeleid gewijzigd vast te stellen. Ik ben uiteraard bereid tot een nader overleg. Ik vertrouw
erop dat deze zienswijze u kan overtuigen van m■n belang.
Naar

