
           

Amendement 
 
Onderwerp: Beleid zonneparken 
 
De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 november 2019 
 
 
Overwegende dat: 

- uitgangspunt van de nota zonneparken is dat de zoeklocaties langs de A7 en N 33 zullen 
worden geconcentreerd; 

- van de ruim 50 aanvragen er slechts 2 buiten dit gebied zijn opgenomen, t.w. zoekgebieden 
K en J. 

- landbouwgrond in principe niet in aanmerking komt voor zonneparken; 

- zoekgebied J in feite gewoon landbouwgrond is;  

- zoekgebied J solitair is opgenomen en geen enkele relatie heeft met de A7 of N33; 
- zoekgebied J puur op economische gronden is opgenomen, “het netwerk eenvoudig met 

relatief  weinig kosten is aan te sluiten”(citaat beantwoording technische vragen); 

- op basis hiervan (uitsluitend economische redenen) mede een stikstoffabriek, een groot 
windmolenpark en uitbreiding van het Trafostation wordt gerealiseerd, zonder dat hiervoor 
draagvlak is bij de bevolking. 

- volgens het beleidsplan er extra aandacht nodig is voor de omgeving Meeden waar al veel 
ruimtelijke ingrepen zijn gepland (Windpark N33, stikstoffabriek, uitbreiding trafostation 
etc.) 

- er nu zowel ten Oosten als ten Noorden van het dorp Meeden zoekgebieden zijn opgenomen 
in het beleid zonneparken; 

- de  Dorpsraadcooperatie Meeden, namens de inwoners,  zich hiertegen verzet; 

- op geen enkele manier  rekening wordt gehouden met de belangen van de bevolking in 
Meeden, deze (blijkbaar) secundair zijn aan economische belangen; 

 

Stelt vast dat: 

- er geen enkele noodzaak is het dorp Meeden nog extra te belasten met een zonnepark zoals 
aangegeven in het zoekgebied J.     

 

Stelt voor: 

- Punt 2 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
Het beleid Zonneparken in Midden Groningen vast te stellen met uitzondering  van zoekgebied J van 
de plankaart. 

 

Slochteren, 28 november 2019 

 

Namens de fractie(s) van, 

 

Gemeentebelangen Midden-Groningen  D66    ChristenUnie 

Markus Ploeger     Gerard Renkema  Marco Metscher 

 

 

 



           
 

 

 

 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                           griffier. 
     
           ………………………………………………. 

 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


