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Geachte heer Mellies,
Op 3 september 2018 heeft u ons college op grond van artikel 50 van het
Regelement van Orde schriftelijke vragen gesteld inzake de planologische
procedure van zonnepark Van Boekerenweg. In deze brief geven wij u
antwoord op de door u gestelde vragen.
Vragen 1 en 2
Heeft volgens het college het vooroverleg geleid tot een voor alle partijen
aanvaardbaar resultaat? Dus ook voor de omwonenden? Zo ja, waar baseert u
dat op?
-

en
Wat is er met de omwonenden besproken? Is voldoende duidelijk gemaakt wat
er van hen verwacht werd? Zijn er opties voorgelegd?
Antwoord
Er hebben meerdere bijeenkomsten over het zonnepark aan de Van
Boekerenweg plaatsgevonden waarbij ontwikkelaar, omwonenden en
gemeente aanwezig waren.
Op 12 april2018 heeft de eerste algemene informatieavond
plaatsgevonden in de Noordstee. Voor deze avond zijn ruim 350
huishoudens uitgenodigd. Tijdens deze avond konden omwonenden
voorstellen aandragen voor wat betreft de landschappelijke inpassing. Ook
werd men uitgenodigd om deel te nemen in een werkgroep om mee te
denken over de maatschappelijke inpassing. Hier kon men zich voor
inschrijven.
De voorstellen die zijn aangedragen voor wat betreft de landschappelijke
inpassing zijn meegenomen en gewogen in het maatwerktraject met het
Bouwheerschap van de provincie Groningen.
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Op 1 mei 2018 is de werkgroep voor maatschappelijke inpassing bijeen
gekomen. Zes omwonenden hadden zich aangemeld voor de werkgroep en
er was een afvaardiging van Wijkraad Noord en Lefier aanwezig. Tijdens
deze avond was de hoogte van de bijdrage van PowerField in het
gebiedsfond nog niet bekend, maar zijn al wel de eerste ideeën
aangedragen voor eventuele bestedingen van het gebiedsfonds. Wat heel
sterk die avond naar voren kwam was dat men een verdeling van het
gebiedsfonds wil weten. Welk percentage gaat naar Stadskanaal Noord voor
gebiedsversterkende maatregelen en welk percentage is voor algemeen
gebruik. Door de gemeente is toen aangegeven dat een dergelijke verdeling
op voorhand niet gemaakt kan worden omdat de verdeling afhankelijk is
van de voorstellen die ingediend gaan worden.
Op 19juni 2018 heeft er een tweede algemene informatieavond
plaatsgevonden. Hiervoor zijn weer ruim 350 huishoudens uitgenodigd. De
opkomst van deze avond was laag. Tijdens de avond is onder andere de
landschappelljke inpassing van het zonnepark gepresenteerd. Deze
landschappelijke inpassing is met inspraak van omwonenden (zie eerste
informatieavond 12april) en het maatwerktraject van het Bouwheerschap
tot stand gekomen. Ook is op deze avond de hoogte van de bijdrage van
PowerField in het gebiedsfonds bekend gemaakt en is de werking van de
Stichting Gebiedstonds uitgelegd.
Vanaf 2augustus2018 heeft de ontwerpvergunning ‘Landelijk gebied, Van
Boekerenweg zonnepark Noord’ zes weken ter inzage gelegen. De
gemeente heeft 750 huishoudens schriftelijk op de hoogte gesteld van de
terinzagelegging en de wijze waarop men een zienswijze kan indienen. De
terinzagelegging heeft geresulteerd in acht zienswijzen, waarvan de
afzenders van vier zienswijzen afkomstig zijn uit Stadskanaal Noord
(waarvan twee direct aanwonenden). Wij hebben, gezien het zorgvuldige
proces tot nu toe, geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is om het
vervolgproces te organiseren.

Vraag 3
Zijn de afspraken vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst?
Antwoord
De afspraken voor wat betreft de bijdrage aan het gebiedsfonds, eventuele
planschade en het beheer van het akkervogelgebied zijn vastgelegd in
(privaatrechtelijke) overeenkomsten.
Vraag 4
Waarom is er voor gekozen om de omgevingsvergunning in het zomerreces ter
inzage te leggen?
Antwoord
Het is geen bewuste keuze geweest om de ontwerpvergunning tijdens het
zomerreces ter inzage te leggen. Het moment van de terinzagelegging hield
verband met de SDE-subsidieronde in oktober. Wilde ontwikkelaar daarvoor
in aanmerking komen dan dient er voor 15 oktober 2018 de
omgevingsvergunning te zijn vastgesteld. De hoogte van de bijdrage in het
gebiedsfonds is weer gekoppeld aan de hoogte van SDE-subsidie. De intentie is
uitgesproken dat er in eerste instantie gekoerst gaat worden op vaststelling in
oktober, één en ander afhankelijk van de hoeveelheid en inhoud van de
zienswijzen. Deze beoordeling vindt momenteel plaats.

Onze conclusie is dat er een zorgvuldig voortraject is doorlopen voor de
ontwikkeling van het zonnepark aan de Van Boekerenweg. De ingediende
zienswijzen worden inhoudelijk beoordeeld.
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal.

Van 2 augustus 2018 tot en met 12 september 2018 ligt de concept omgevingsvergunning “Landelijk
gebied, Van Boekerenweg Zonnepark Noord” ter inzage. Hiermee heeft de gemeente de formele
planologische procedure gestart voor de realisatie van het zonnepark door initiatiefnemer
Powerfield.
26 maart jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de visie “Stadskanaal op Zon”.
Afgesproken is dat voorafgaand aan de formele planologische procedure overleg zal plaatsvinden
tussen gemeente, initiatiefnemers en inwoners over de maatschappelijke en landschappelijke
inpassing. De gemeente voert hierin de regie. Pas wanneer het vooroverleg voor alle partijen tot een
aanvaardbaar resultaat leidt, zal de gemeente medewerking verlenen aan een planologische
procedure.
1. Heeft - volgens het college - het vooroverleg geleid tot een voor alle partijen aanvaardbaar
resultaat? Dus ook voor de omwonenden? Zo ja, waar baseert u dat op?
2. Wat is er met de omwonenden besproken? Is voldoende duidelijk gemaakt wat er van hen
verwacht werd? Zijn er opties voorgelegd?
3. Zijn de afspraken vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst?
4. Waarom is er voor gekozen om de omgevingsvergunning in het zomerreces ter inzage te leggen?

Ingediend op 3 september 2018 door

J. Mellies
fractievoorzitter Lokaal Betrokken
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