
 
 

Motie 25 
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 22 december 2022 

 

Onderwerp: Motie Zonneparken 

Constaterende dat: 

1. Er inmiddels veel meer behoefte is aan grond voor woningbouw en bedrijvigheid dan dat in 2019 
was voorzien 

2. Er in het in het zonneparkenbeleid zoekgebied is opgenomen dat conflicteert met de wens voor 
meer ruimte voor woningbouw en bedrijvigheid. 

3. Om die reden het huidige zonneparkenbeleid achterhaald is. 

4. Er blijkens de schriftelijke beantwoording van het college nog 3 mits te realiseren zonneparken in 
de pijplijn zitten, te weten; zonnepark Siepweg Sappemeer, zonnepark Evenreiten Noordbroek en 
zonnepark Geerlandweg Siddeburen 

5. In het collegeakkoord de wens is uitgesproken dat zon op dak de voorkeur heeft boven 
zonneparken op land 

6. Vruchtbare (landbouw/natuur) grond niet mag worden opgeofferd voor buitenlandse investeerders 
zonder daadwerkelijk iets bij te dragen aan de lokale economie of leefbaarheid 

7. De voorkeursoptie in het zonneparkenbeleid is gericht op 50% lokaal eigenaarschap maar dit niet 
of nauwelijks daadwerkelijk gebeurt. 
 

Overwegende dat: 

1. Het zonneparkenbeleid van de gemeente Midden-Groningen dateert uit 2019 

2. Er sindsdien ruim 400 ha aan zonneparken is gerealiseerd c.q. vergund  

 

Verzoekt het College: 

• Geen nieuwe vergunningsaanvragen voor zonneparken in onze gemeente meer in 
behandeling te nemen totdat het zonneparkenbeleid is herzien, uitgezonderd de drie 
hiervoor genoemde nog te realiseren zonneparken en initiatieven van inwoners tot maximaal 
5 hectare, 

• Initiatieven voor zon op dak te omarmen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

Hoogezand, datum 22 december 2022 
 

Namens de fracties van BBP, VVD en CDA 
 
Gerjan Bruins     Marjolein Vulpes     Erianne van der Burg         



 
 

                 

 

   overgenomen 

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

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2022 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 
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. 


