Namen van ondertekenende partijen

Motie "Participatie als motor voor het generen van draagvlak voor kleine zonneparken"
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 24 november 2021, besprekende het raadsvoorstel
Beleidskader Zonneparken 2021-2025.
Constaterende dat op basis van het beleidskader:
- de gevolgen van de klimaatcrisis merkbaar zijn en de noodzaak voor een energietransitie noodzakelijk is en
dat de gemeente Groningen werkt aan een CO2-neutrale gemeente in 2035;
- het draagvlak onder inwoners van onze gemeente essentieel is voor het slagen van de energietransitie;
- de projectvoorstellen voor kleine zonneparken altijd met de directe omgeving worden voorbereid;
- de zeggenschap van bewoners zich richt op het ontwerp van het zonnepark en de verschillende maatregelen
om de eventuele negatieve effecten te voorkomen;
- de verantwoordelijkheid voor een goed proces met de omgeving bij de (particuliere)initiatiefnemer ligt;
- lokale initiatiefnemers, naast energie coöperaties, ook lokale commerciële partijen kunnen zijn, zoals lokale
landeigenaren;
- voor de teruglevering van de opgewekte energie van kleine zonneparken groter dan ongeveer 2 hectare geen
netcapaciteit beschikbaar is, waardoor teruglevering de komende tijd niet tot de mogelijkheden behoort;
- de gemeente op dit terrein samenwerkt met de netwerkbeheerders;
- een uitgewerkt gemeentelijk algemeen toetsingskader voor participatie nog niet aanwezig is;
- de (particuliere)initiatiefnemer bij de vergunningsaanvraag aan dient te geven hoe de participatie is
verlopen, welke afspraken met de omgeving zijn gemaakt en hoe het lokaal eigendom is geregeld;
- bij twijfel aan draagvlak het college de opdracht kan geven tot een draagvlaktoets onder de direct
omwonenden; dit zijn mensen die maximaal 700 meter van het initiatief wonen;
- de uitkomst van de draagvlaktoets aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, die al dan niet besluit een
vergunning af te geven.
Overwegende dat:
- lokaal betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie één van de voorwaarden is om draagvlak te
creëren;
- het ontbreken van zekerheid over de teruglevering van de opgewekte energie het participatieproces negatief
zal beïnvloeden en het creëren van voldoende draagvlak zal frustreren;
- de wijze waarop de gemeente het participatieproces toetst en waardeert, nog niet voldoende helder is;
- het draagvlak binnen de lokale leefgemeenschap voor het beleid voor kleine zonneparken hierdoor wordt
aangetast;
- het beschreven participatieproces nog verder versterkt kan worden door de lokale leefgemeenschap een
grotere rol te geven;
- in verband hiermee de leefgemeenschap een beslissende stem dient te hebben waar en in welke omvang
kleine zonneparken gerealiseerd kunnen en mogen worden;
- de door de gemeente aangegeven voorkeurslocaties hierbij leidend zijn;
- er binnen een project een participatieregisseur uit de leefgemeenschap dient te zijn om de betrokkenheid uit
de leefgemeenschap te waarborgen en voor draagvlak te zorgen;
- de bestaande lokale energie coöperaties, hiertoe gemandateerd door Dorpsbelangen, als eerste in
aanmerking komen voor een dusdanige rol;
- het advies van de participatieregisseur een bindend onderdeel uitmaakt van de vergunningsverlening.
Verzoekt het college:
- voor de duur van de looptijd van het beleidskader (2021-2025) in de lokale leefgemeenschappen om, onder
het mandaat van Dorpsbelangen, een participatieregisseur van een project aan te wijzen (bij voorkeur de
bestaande lokale energiecoöperatie) en het resulterende advies als bindend te beschouwen;

-

te bevorderen dat de gemeente in stap 1 van het stappenplan voor kleine en lokale zonneparken de
terugleveringszekerheid borgt.

En gaat over tot de orde van de dag.

