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Onderwerp: Ontwerp beleid zonneparken in Midden-Groningen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

De gemeente Midden-Groningen ontvangt veel aanvragen en verzoeken vanuit de samenleving en 

van marktpartijen voor de aanleg van zonneparken. Om deze initiatieven te reguleren is er beleid 

noodzakelijk. U bent het bevoegd gezag om dit beleid vast te stellen.  

 

Ontwerp beleid 

Het (ontwerp)beleid zonneparken in Midden-Groningen biedt een toetsingskader voor het 

beoordelen van aanvragen voor zonneparken. Het beleid maakt onderscheid tussen ‘grootschalige 

initiatieven’ en ‘kleinschalige lokale initiatieven’. Een zorgvuldig ruimtegebruik staat centraal, 

waarbij met name ingezet wordt op benutten van mogelijkheden in en nabij stedelijk gebied en 

meervoudig ruimtegebruik. Landbouwgronden worden daarbij zo veel mogelijk ontzien. Dit sluit 

aan bij het rijks- en provinciaal beleid (toepassen ‘zonneladder’). Voorgesteld wordt om in een 

groot deel van de gemeente onder voorwaarden ruimte te bieden aan kleinschalige lokale 

initiatieven (< 2 hectare). Grootschalige zonneparken (> 5 hectare) zijn in een beperkt deel van de 

gemeente onder voorwaarden toegestaan. Hiervoor zijn enkele zoekgebieden aangewezen.  

Draagvlak en participatie (meepraten en meeprofiteren) zijn belangrijke voorwaarden bij het 

verlenen van medewerking aan initiatieven. De provincie is betrokken bij het opstellen van het 

beleid en zal samen met de gemeente initiatieven in het buitengebied beoordelen.  

 

Wij overwegen om initiatiefnemers van grootschalige zonneparken te laten bijdragen in een 

(duurzaamheids)fonds. In 2020 wordt, binnen het uitvoeringsplan van de Duurzaamheidsvisie, 

onderzocht of een duurzaamheidsfonds een goede optie is om inwoners te laten meeprofiteren van 

zonneparken. Wij vinden het belangrijk dat in eerste instantie direct omwonenden kunnen 
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profiteren van dit fonds. 

 

Naar verwachting worden in 2020 op regionaal/ provinciaal niveau afspraken gemaakt in het kader 

van de Regionale Energie Strategie (RES). De uitkomst van deze afspraken kan leiden tot een 

aanpassing van het beleid voor zonneparken in de toekomst. In het beleid is hier rekening mee 

gehouden, door de omvang voor (grootschalige) zonneparken voorlopig te begrenzen. 

Betrokkenheid raad 

U heeft ingestemd met eerdere aanvragen voor zonneparken, zoals zonnepark Molenwaard 

(Hoogezand) en daarmee aangegeven het belang van deze ontwikkeling in te zien. Daarnaast bent u 

ook betrokken bij de Duurzaamheidsvisie Midden-Groningen, waarin is aangegeven dat er beleid 

voor zonneparken wordt ontwikkeld.  

 

In het voortraject bent u bijgepraat over de achtergronden en ontwikkeling van het beleid voor 

zonneparken. In november 2018 zijn de uitgangspunten voor het beleid gepresenteerd. Vervolgens 

is in mei 2019 de opbrengst van de bewonersbijeenkomsten aan de raad gepresenteerd. Daarnaast 

is tijdens deze bijeenkomst ook verteld over participatie-mogelijkheden. Waar mogelijk is de input 

uit deze bijeenkomsten verwerkt in het ontwerpbeleid.  

 

Na vaststelling van het beleid is het niet meer nodig om voor afzonderlijke aanvragen 

omgevingsvergunning voor zonneparken bij uw raad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) 

te vragen. Het beleid biedt dan het ruimtelijk kader, zoals genoemd in de begin 2019 vastgestelde 

‘Lijst categorieën geen verklaring van geen bedenkingen’. Dit versnelt de vergunningverlening voor 

toekomstige aanvragen. 

 

In het beleid wordt een ‘evaluatiemoment’ (tussentijdse begrenzing omvang zonneparken) aan te 

geven kan de raad waar nodig de kaders bijstellen. 

 

Betrekken inwoners en ondernemers 

Bij het opstellen van het beleid is inbreng vanuit de dorpen en wijken waar mogelijk meegenomen. 

Er is een tweetal bewonersbijeenkomsten georganiseerd met een relatief grote opkomst (per avond 

ongeveer 35 personen) waarbij aanwezigen hun reacties konden geven. De reacties zijn waar 

mogelijk meegenomen in het ontwerpbeleid. Een verslag van deze bijeenkomsten is bij het 

ontwerpbeleid toegevoegd. 

Vervolgprocedure 

Het ontwerpbeleid zal vanaf 11 juli a.s. ter inzage worden gelegd en op de website van de 

gemeente beschikbaar worden gesteld. Vanwege de zomervakantie wordt de gebruikelijke periode 

van 6 weken met 2 weken verlengd. Daarnaast worden er  nog 2 inloopbijeenkomsten georganiseerd 

(medio juli en eind augustus) waarbij een ieder het ontwerpbeleid kan inzien en kan reageren. 

Vanwege de vakantieperiode is gekozen voor 2 inloopmomenten verspreid over de periode.  

Nadat de reacties op het ontwerpbeleid worden verwerkt en beantwoord is het bedoeling het (vast 

te stellen) beleid dit najaar aan uw raad voor te leggen. 

Met vriendelijke groet, 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  


