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Geachte burgemeester en wethouders, college van BenW, van Midden -Groningen

Hierbij teken ik, wonende te Noordbroek, bezwaar aan tegen het raadsbesluit

van 28-11-2019 Beleid Zonneparken in Midden—Groningen volgens de wet AROB (wet
administratieve rechtspraak overheids beschikkingen).

Het bezwaar heeft betrekking op de westelijke van de N33 gelegen "smalle” strook van de kruising
met de A7 tot aan het einde van het dorp Noordbroek in noordelijke richting welke is aangewezen

als kansrijke (geschikte) locatie voor grootschalig zonneparken zie blz. 27 en 28 punt g.

De bezwaren zijn als volgt,

1. de term smalle strook wordt nergens specifiek omschreven, kan van lOmeter tot honderden

meters zijn terwijl de vrije ruimte tussen de bebouwing van het Haltepad, Galgeweg,
Uiterburen, Zuiderstraat, Hoofdstraat, Noorderstraat en de N33 hooguit 900m in het

zuidelijk deel tot 500m in het noordelijk deel omvat.

de omschrijving op blz. 27 ‚verdubbeling N33 midden, is niet in overeenstemming met punt

g. op blz. 28.

Op blz. 27 wordt uitdrukkelijk vermeld dat lage zonneparken (welke ook grootschalig
kunnen zijn) denkbaar zijn bij op en afritten en in clusters in afstemming met de dorpen
terwijl in punt 9, op blz. 28 de gehele strook onder de grootschalige zonneparken wordt op

opgenomen.
ter aanvulling op punt 3 ‚Op blz. 23 en 24 wordt gesproken over kansrijke gebieden voor de

aanleg van kleinschalige zonneparken ‚Op de kaart op blz. 24 valt hier ook het gebied aan

beide zijden van de N33 tussen Zuidbroek en Noordbroek zoals in punt is aangegeven. Ook

hier een tegenspraak met het beleidsplan blz. 28 punt g. waarover grootschalig zonneparken
wordt gesproken.
Op blz. 17 wordt beweerd dat er uitgebreid met de bewoners is gesproken over de aanleg
van de zonneparken. Er is slechts 1x op 16 januari 2019 in Slochteren een bijeenkomst
geweest . Er is slechts 1x op 30 januari 2019 een bijeenkomst in Zuidbroek geweest. Er is

nooit een bijeenkomst in Noordbroek geweest! Op de bijeenkomsten van Slochteren en

Zuidbroek zijn hooguit 75 bewoners geweest zodat de bewering dat er uitgebreid gesproken
is met de bewoners niet objectief is. In de verslaggeving van deze bijeenkomsten is duidelijk
naar voren gekomen dat aanleg van zonneparken langs lintbebouwing (zie punt 1) slecht

inpasbaar is!! Tevens was er verdeeldheid over het behouden van het open karakter van het

landschap en het behouden van het beschermd dorpsgezicht. Ondanks deze bezwaren heeft

het beleidsplan de hele strook (N33) achter de lint bebouwing van Noord -en Zuidbroek

genoemd in punt 1 als kansrijk voor grootschalig aanleg van zonneparken aangewezen.
Alle monumentale boerderijen, kerk(en) en beschermd dorpsgezicht bepalende panden
zullen duidelijke schade ondervinden in recreatief

, historisch en economisch opzicht indien

er klein- en/of grootschalige zonneparken in het open agrarisch landbouwgebied achter hun

panden worden gepland.
Het gestelde op blz. 25 (4.2.2) dat grootschalige zonneparken worden gebundeld zodat

verrommeling van het landschap (waarschijnlijk bedoeld wordt open agrarisch landschap)
moet worden voorkomen wordt niet in dit beleidsplan tot uitvoering gebracht. In ieder geval



niet in het plan ten westen en oosten van de N33 tussen Zuidbroek en Noordbroek.

8. De bewoners van Zuidbroek en Noordbroek wordt tevens de mogelijkheid ontnomen om in

de toekomst volledig te blijven genieten van het wandel en fiets gebied (oude spoordijkje
tussen Noordbroek en Zuidbroek) en de daaraan gelegen bossen. De in het beleidsplan
genoemde behoud van de zichtlijnen (blz. 27 verdubbeling N33) zal hier blijvend worden

verstoord. Dit geldt nog eens extra voor de bewoners van alle panden gelegen aan de in

punt 1 genoemde wegen.
9. De hele strook ten westen van de N33 zijnde kansrijk voor de aanleg van zonneparken dient

te komen vervallen. Mogelijk dat ten oosten van de N33 (dit valt geheel buiten de zichtlijnen
vanuit de dorpen Zuid- en Noordbroek) een verdubbeling van geplande kansrijke strook

voor de aanleg zonneparken te overwegen valt.

In de korte tijd die mij restte om dit bezwaar in te dienen, heb ik met vele bewoners gesproken die

niet op de hoogte waren van dit beleidsplan en ik kan u verzekeren dat er grote instemming is met

de door mij genoemde bezwaren.

adres gegevens

Noordbroek

Gaarne een ontvangst bevestiging per omgaande van dit bezwaarschrift.
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