t.b.v. Raadscommissie m.b.t. vaststelling beleid zonneparken in Midden-Groningen d.d. 14-11-2019

Goedenavond mijn naam is Bernard de Jong.
Graag vraag ik namens de bewoners van Beneden Veensloot 58 en 60 uw aandacht voor het
volgende.
Onze reactie betreft het aanwijzen van de “groene kamer” bij het TenneT-station in Meeden als
zoekgebied voor grootschalige zonneparken.
Deze aanwijzing vonden wij vreemd, omdat dit gebied bij de door ons bezochte inspraakavond niet
door de inwoners is genoemd.
Daarnaast heeft onze schriftelijke reactie niet tot aanpassing geleid, dus wellicht is enige toelichting
op zijn plaats.
Ten eerste: wij wonen recht tegenover het trafostation van Tennet. Op dit moment is er sprake van
een substantiële uitbreiding van dit station, met bijbehorende impact op onze woonomgeving. Wij
zijn van mening dat onze woonomgeving niet verder aangetast moet worden, en dat wij al voldoende
consequenties dragen van het veranderende energielandschap.
Ten tweede: In het ontwerpbeleidsplan wordt ons niet duidelijk welk gebied er exact tot de
genoemde groene kamer gerekend wordt. Op het kaartje op pagina 31 wordt het betrokken
zoekgebied J globaal met een cirkel aangegeven, terwijl er in de tekst gesproken wordt van het
gebied ten noord-oosten van het trafostation. Graag duidelijkheid omtrent de exacte begrenzing van
het zoekgebied.
Ten derde: In reactie op onze schriftelijke opmerking over de bijzondere ligging van het zoekgebied,
te weten het grensgebied waar vier gemeenten samenkomen, is opgemerkt dat er overleg heeft
plaatsgevonden met de gemeenten Oldambt en Pekela.
Ik mis hier de gemeente Veendam, die op enkele plekken minder dan 100 meter aan het zoekgebied
grenst.
Overigens is ons gebleken dat de direct aanwonenden van Oldambt, te weten de bewoners van de
Tonkensoordlaan, niet over de plannen van Midden-Groningen geïnformeerd werden, terwijl zij
zeker als belanghebbenden moeten worden gezien. Graag uw visie hierop, en wat de rol van de
provincie hierin is.
Ons is overigens gebleken dat er ook bij deze aanwonenden absoluut geen draagvlak is voor de
plannen.
Ten vierde: Het afgelopen half jaar zijn wij meerdere malen benaderd door bedrijven die voornemens
zijn een zonnepark in dit gebied in te richten.
Tot nu toe hebben wij steeds afspraken voor overleg gemaakt. Nog afgelopen week zou een
delegatie van LC Energie langskomen. Wij bleven er voor thuis, maar zonder afgezegd te hebben
verscheen er niemand.
Nog geen half jaar geleden werd er door een ander bedrijf bij ons aangegeven dat het door hen
beoogde zonnepark, ondanks onze weerstand, er “hoe dan ook zal komen”.
Dit alles, met daarbij nog opgeteld het regelmatige overleg met de aannemers van TenneT over de
voorgang van de bouw, begint een negatieve impact te krijgen op ons leven hier en geeft veel onrust.
Mogen we voortaan het overleg met zonneparkbedrijven weigeren in afwachting van een definitieve
vergunningaanvrage bij de gemeente, of kan ons dan aangerekend worden dat we overleg afwijzen?
Misschien kan in de planologische procedure onder punt 5.1, stap 1 hier een oplossing bieden. Ik stel
dan ook voor om de term “bewonersorganisaties” aan te vullen met “en/of aanwonenden”.

Tot slot: In reactie op onze schriftelijke reactie geeft de gemeente aan dat, ik citeer, “Bij voldoende
draagvlak van omwonenden en een goede landschappelijke inpassing het toestaan van zonneparken
in gebied J ruimtelijk aanvaardbaar is.”
Welnu, ik hoop dat duidelijk is dat het draagvlak bij de omwonenden van de Veensloot en
Tonckensoordlaan ontbreekt.
We vrezen straks in een “industriële” omgeving te wonen in plaats van in een plattelandsomgeving.
Zoekgebied J moet ons inziens geschrapt worden.

