De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering
besprekende het raadsvoorstel ‘Beleidskader Zonneparken 2021-2023’.

bijeen op 24 november 2021,

Constaterende dat:



In het beleidskader Zonneparken is opgenomen dat de gemeenteraad een draagvlaktoets kan laten
uitvoeren als zij twijfelt aan het draagvlak voor een project (Pagina 18)
De draagvlaktoets daarbij alleen onder direct omwonenden wordt uitgevoerd

Overwegende dat:










Het aanleggen van zonneparken vaak gevoelige kwesties zijn;
Uitgangspunt van het beleidskader is dat voor de aanleg van kleine zonneparken het gewenst is dat er
voor elk afzonderlijk project, draagvlak in de omgeving van het project is;
Het daarom gewenst is dat voldoende draagvlak altijd onderdeel is van de vergunningsprocedure en de
politieke afweging of het project door kan gaan;
Direct omwonenden eng is gedefinieerd, namelijk: omwonenden die vanaf het maaiveld (bijvoorbeeld
vanuit een raam op de begane grond, of vanuit de eigen tuin) rechtstreeks zicht heeft op het project, met
een maximale afstand van 700 meter;
De zonneparken naar verwachting vooral in het open veld rondom de dorpen in het gebied Ten Boer
zullen worden gerealiseerd en het aantal direct omwonenden daarbij gering zal zijn;
De gemeenteraad het draagvlak breder wil onderzoeken;
Een draagvlaktoets vraagt om van tevoren een norm vast te stellen, terwijl een dergelijke norm afhangt
van de specifieke omstandigheden;
Een draagvlakonderzoek waarvan het resultaat open aan de gemeenteraad wordt voorgelegd om te
bediscussiëren meer recht doet aan deze specifieke omstandigheden, zodat de raad van geval tot geval
een afweging kan maken of zij het draagvlak voldoende vindt;

Besluit:
Het beleidskader Zonneparken 2021-2025 als volgt te wijzigen:
18 onder ‘draagvlak, hoe toets je dat en wanneer?’ de volgende tekst:

Op pagina

Mocht de gemeenteraad bij het verzoek tot afgeven van een concept-vvgb (verklaring van geen bedenkingen, een
stap in de vergunningverlening) twijfelen aan het draagvlak voor een project, dan kan zij het college opdracht
geven een draagvlaktoets uit te voeren. Dan wordt aan alle direct omwonenden gevraagd expliciet aan te geven of
men tegen is. Op basis van de uitkomsten van deze toets, kan de raad beslissen geen vvgb af te geven. De
procedure voor zo’n draagvlaktoets wordt nog nader vormgegeven, op basis van de ervaringen in andere
gemeenten. De gemeente faciliteert en bekostigt de draagvlaktoets.
Te vervangen door:
Bij ieder verzoek tot het afgeven van een concept-vvgb (verklaring van geen bedenkingen, een stap in de
vergunningverlening) wordt namens de gemeenteraad een draagvlakonderzoek uitgevoerd, waarvan de uitkomst
bij bespreking van het concept-vvgb aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Dit draagvlakonderzoek vindt
plaats onder alle direct omwonenden en andere direct betrokkenen in de omgeving. Hen wordt gevraagd expliciet
aan te geven of men kan leven met de nabijheid van het betreffende zonnepark. Op basis van de uitkomsten van dit
onderzoek, kan de raad beslissen wel of geen vvgb af te geven in de omgeving. De precieze procedure voor zo’n

draagvlakonderzoek wordt nog nader vormgegeven, op basis van de ervaringen in andere gemeenten. De
gemeente faciliteert en bekostigt het draagvlakonderzoek.
En gaat over tot de orde van de dag.
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