
 
Motie   
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2020 

 

Onderwerp: Exploitatie fonds wind- en zonneparken 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 mei  2020. 

gehoord de beraadslagingen: 

Overwegende dat:  

 met exploitanten/investeerders van gebouwde wind- en zonneparken afspraken zijn gemaakt 

dat na beëindiging van de exploitatie, de gronden en wegen weer in " goede staat " dienen te 

worden opgeleverd; 

 er geen dwang kan worden opgelegd bij bijvoorbeeld faillissement, overname of niet nakomen 

van de opgelegde verplichtingen; 

 dit ongewenst is, zeker bij aanleg van nieuwe zonneparken; 

 voorkomen moet worden dat deze kosten bij de inwoners worden neergelegd.        

Stelt vast dat : 

-in reeds gemaakte afspraken niet alles is geregeld  zoals bij overname of   faillissement;  

-de kans bestaat dat de kosten niet kunnen worden verhaald. 

-inwoners niet voor deze kosten mogen  opdraaien. 

  

Stelt voor:  

  

1.           Exploitanten / investeerders van gebouwde c.q. te bouwen,  wind -en zonne (parken) te 

verplichten om jaarlijks 10% van de bruto opbrengst in een (gemeentelijke) exploitatie fonds te 

storten.  

2.           Dit fonds te gebruiken voor de kosten van verwijderen etc. indien exploitanten hier niet in 

voorzien c.q. (beschadigde) infrastructuur te herstellen. 

3.           a. Tevens de middelen in te zetten als revolterende fonds voor kleine particuliere 

(ver)duurzaamheidsprojecten, waarvoor  draagvlak onder de bevolking is. 

b: Fonds tevens aan te wenden voor gasloos maken van dorpen ( wijken ) etc. 

c: Stimuleren van het investeren van o.a. dorpscoöperaties voor windmolens tot een hoogte 

van maximaal 15 meter.  

  

en gaat over tot de orde van de dag. 



 

 

Slochteren,  28 mei 2020 

Namens de fracties van GemeenteBelangen Midden-Groningen, GroenLinks en de ChristenUnie 

 
 
Jan Velthuis                  Marco Metscher          Henk Bos 

……………….               …………………           …………. 
 
                                  

 

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2020 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.  


