Motie: Laat omwonenden van zonneparken financieel meeprofiteren
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 mei 2020,
besprekende het raadsvoorstel ‘Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen’.
Constaterende dat
- In het kader van het bod voor duurzame energieopwekking in het RES de komende jaren
zonne-energie en misschien ook windenergie opgewekt gaat worden;
- In het klimaatakkoord is vastgelegd dat gemeenten nadere, bovenwettelijke eisen mogen
stellen als onderdeel van de omgevingsovereenkomst en het participatieplan voor
zonneparken1 binnen de eigen gemeentegrenzen;
- Er bovenwettelijke opties zijn uitgewerkt om direct omwonenden van zonneparken, ook als zij
zelf niet kunnen investeren, financieel mee te laten profiteren van een zonnepark in hun
directe woonomgeving2;
- In de participatiewaaier helder is uiteengezet dat; zowel mede-eigenaarschap (b.v. coöperatie)
als financiële deelneming (b.v. aandelen of obligaties) het risico in zich kan dragen dat het
eigendom in handen valt van een klein aantal bedrijven of landeigenaren en lokaal profijt
daarmee geen zekerheid is.2
Overwegende dat
- Groningen op een ambitieuze manier de omslag wil maken naar duurzame energie zodat we
klimaatdoelstellingen halen en niet langer afhankelijk zijn van de gaswinning;
- Dat bij de realisatie van zonneparken het belangrijk is dat omwonenden voldoende financieel
kunnen participeren door daadwerkelijk mee te profiteren in de opbrengsten van een
zonnepark in hun directe woonomgeving.
Verzoekt het college:
- om met een voorstel te komen voor een concreet kader voor (financiële) participatie en profijt
van direct omwonenden in RES-gerelateerde energieprojecten binnen onze gemeente
waarbij,
- vormen van passieve financiële participatie centraal staan waarmee alle omwonenden,
inclusief zij die niet zelf financieel kunnen investeren, meeprofiteren van de opbrengsten van
het zonnepark in hun directe woonomgeving (b.v. middels een omgevingsfonds en/of
financiële regelingen voor omwonenden).
- De concrete uitwerking van projecten voor zonneparken te toetsen aan dit kader, waarbij
ruimte wordt gegeven aan maatwerk per project.
En gaat over tot de orde van de dag,
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Zie blz. 164 (C: omgevingsparticipatie) van het klimaatakkoord;
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