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1. D66 – Zonnepark Slochteren
ONDERWERP: Zonnepark Slochteren
VRAGENSTELLER: Gerard Renkema
PORTEFEUILLEHOUDER: Jaap Borg

Vandaag, 16 mei, werd ik door een inwoner erop geattendeerd dat op 15 mei j.l. een 
INLOOPAVOND Zonnepark Slochteren is georganiseerd.
Mij is inmiddels gebleken de in ‘t Bokkeblad van 2 mei j.l de inwoners rond de kerk in 
Slochteren hiervoor door de initiatiefnemers zijn uitgenodigd.

D66 wil op 17 mei a.s. gebruik maken van het Vragenuur en van het college ‘het naadje 
van de kous weten’. Daarbij vertrouwen wij erop dat het college in alle openheid met 
een reactie komt.
Zonder daarmee volledig te zijn, hebben wij in elk geval de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van dit initiatief en zo ja, sinds wanneer?
2. Is de gemeenteraad hierover geïnformeerd? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
3. Ligt het niet in de rede, dat van meet af aan, open en transparant over dergelijke 
initiatieven wordt gecommuniceerd? I.c. Van buiten naar binnen.
4. In NRC van 12 mei j.l. wordt uitgebreid aandacht besteed aan het fenomeen 
zonneparken. In dat verband wordt gesproken over dubieuze grondtransacties. D66 
heeft geen aanwijzingen dat hiervan in het onderhavige geval ook sprake is. Alertheid 
blijft echter geboden. Wellicht kan/moet gebruik worden gemaakt van de Wet Bibob? 
Het is in elk geval de hoogste tijd dat ook de gemeente Midden-Groningen meer de 
regie gaat nemen bij de ontwikkeling van zonneparken.

Ter toelichting nog het volgende:
D66 is zich er terdege van bewust dat de energietransitie absoluut noodzakelijk is. 
Feitelijk pleiten wij hier al jaren voor. Belangrijk is dan wel dat de transitie ordentelijk 
verloopt. En met ordentelijk bedoelen wij, gereguleerd en geregisseerd, planologisch 
afgewogen en verantwoord, van meet af aan open en transparant in nauw overleg met 
de inwoners en rekening houdende met hun belangen.
Als er zonneparken worden aangelegd, wil D66 innovatieve energielandschappen met 
natuurinclusieve zonneparken. Laten we er in elk geval samen voor waken dat Midden-
Groningen niet de nieuwe glazen stad van Nederland wordt.

Met vriendelijke groet,
Gerard Renkema
Fractievoorzitter D66 Midden-Groningen
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