GEMEENTERAAD

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde
Er bereiken de fractie van de PvdA verontrustende signalen van enkele direct omwonenden over de
te realiseren aanleg van een zonnepark In Alteveer. Dit zou volgens de bewoners ten koste gaan van
een groot stuk bos. Bij deze omwonenden heerst onduidelijkheid over de stand van zaken rondom de
aanleg van dit zonnepark.
Naar aanleiding hiervan stelt de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het college.
1. Wat is momenteel de stand van zaken rondom het aan te leggen zonnepark in Alteveer?
2. Wanneer is de omgevingsvergunning voor zonnepark Alteveer aangevraagd? En wat heeft het
college hier toen mee gedaan? Was dit voor of na de zogenaamde bezinningsavond van de raad
op 10 december jongstleden?
3. Hoe heeft het college het tot voor kort geldende “on hold” zetten op het gebied van
zonneparken hier toegepast?
4. Op het terrein van het geplande park bevindt zich nu een productiebos. Klopt het dat op dit bos
een herplantingsverplichting rust? Hoe wordt in het geplande park hieraan voldaan?
5. Aan de direct omwonenden van het aan te leggen park is een bedrag van 15.000 euro
aangeboden als zij in ruil daarvoor afstand doen van zienswijzen, bezwaar of beroep of andere
rechtsmaatregelen tegen het zonnepark. Hierdoor is een aantal bewoners, dat eerder fel gekant
was tegen de kap van het bos, nu voor. Dit heeft een wig gedreven tussen de buurtbewoners. Is
dit bekend bij het college? Vindt het college dit een geeigende en moreel aanvaardbare manier
om voldoende draagvlag te creëren? Waarom wel of waarom niet?
6. Worden er door de initiatiefnemers en/of het college inspanningen verricht om eerst daken in
Alteveer te bedekken met zonnepanelen voordat een zonnepark wordt overwogen? Zo nee,
waarom niet?
7. Het geplande park bevindt zich in de zogenaamde landschappelijke zone, dit betekent dat voor
eventuele aanleg van het park de raad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Is het
college voornemens om de raad te adviseren deze verklaring van geen bedenkingen af te geven?
8. Op 4 januari berichtte het Dagblad van het Noorden dat het nog zeker drie tot vijf jaar kan duren
tot het elektriciteitsnet de explosieve groei van zonneparken aankan op het platteland in onder
meer Groningen. Kan het college aangeven of dit probleem ook kan gaan spelen bij het aan te
leggen park in Alteveer?
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