
      
 

 

24 november 2021. 

Nr. 10b 

Beleidskaders Zonneparken gemeente Groningen 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Groningen van 29 september 2021 (griffie zaaknummer 488943-2021) 

  

 

HEEFT BESLOTEN:  

  

Het beleidskader Zonneparken gemeente Groningen 2021-2025 en de inspraaknotitie vast te 

stellen. 

 

*Toegevoegd vanuit amendement A01* 

Het beleidskader Zonneparken 2021-2025 als volgt te wijzigen: Op pagina  

18 onder ‘draagvlak, hoe toets je dat en wanneer?’ de volgende tekst: 

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. 

 

*Toegevoegd vanuit amendement A02* 

Besluit: 

Het beleidskader zonneparken 2021-2025 als volgt te wijzigen:  

Op pagina 20 bovenaan de volgende tekst op te nemen: 

 ‘Clustering van meerdere kleine zonneparken in een samenhangend gebied, zoals rondom  

een dorp, gaan wij tegen.’ 

 

 

 

 

 



 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 24 november 2021. 

 

 

voorzitter                  griffier                                                                                                                                                                                                               

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 


