UD

GEMEENTE

iJD

Stadskanaal

cn

NJ

o

U,gow&,

PvdA
De heerT. Klinkhamer
Raadhuisplein 1
9501SZ

uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk

stadskanaal

20 februari 2019
Z-19-051903/D/19/137835

Datum verzending

14 maart 2019
14 maart 2019

bijlagen
onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen
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Geacht raadslid,
U heeft ons college op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde
schriftelijke vragen gesteld inzake zonnepark Alteveer. In deze brief geven wij u
antwoord op de door u gestelde vragen.
Vraag 1: Wat is momenteel de stand van zaken rondom het aan te leggen
zonnepark in Alteveer?

Antwoord: De ontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om
af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Het proces voor de
landschappelijke inpassing is samen met bewoners en medewerkers van de
provincie afgerond. De ontwikkelaar is op dit moment in gesprek met een lokale
energiecoöperatie (in oprichting) en de Groninger Energiekoepel (GrEK) om tot
een afronding van de maatschappelijke inpassing te komen.
Vraag 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?

Antwoord: De aanvraag omgevingsvergunning is op 12 oktober 2018 ingediend;
wij hebben de aanvraag direct in behandeling genomen. Dit is dus vóór het
bezinningsmoment van de raad op 10 december 2018.
Vraag 3: Hoe heeft het college het tot voor kort geldende "on hold" zetten op
het gebied van zonneparken hier toegepast?

Het 'on hold' zetten van ontwikkelingen was voor dit initiatief niet van
toepassing, omdat de aanvraag binnen het quotum van 300 ha tot het
bezinningsmoment viel. Aanvankelijk was dit op 200 ha gesteld en in de
raadsvergadering van 25 juni 2018 via een mededeling opgehoogd.
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Op 10 december 2018 is aan de raad de stand van zaken van de ontwikkelingen
van de parken (totaal 297,5 ha) binnen dat quotum gemeld:
-Van Boekerenweg; 74 ha - was reeds vergund;
-Gedempte Vleddermond; 16 ha - was reeds vergund;
-Alteveer; 7,5 ha - ontwerpvergunning stond gepland op januari 2019;
-2e Boerendiep; 200 ha - aanvraag was buiten behandeling gesteld.
Vraag 4: Op het terrein van het geplande park bevindt zich nu een
productiebos. Klopt het dat op dit bos een herplantingsplicht rust? Hoe wordt
in het geplande park hieraan voldaan?

Antwoord: Het productiebos heeft de bestemming 'Bos' in bestemmingsplan
Onstwedde, Alteveer en Mussel. Een ander gebruik dan bos is in strijd met het
bestemmingsplan, daarom is ook een omgevingsvergunning noodzakelijk. De
ontwikkelaar heeft met de provincie Groningen afspraken gemaakt om het
kappen van bomen te compenseren door bomen te planten in een
natuurontwikkeling ten westen van TerApel.
Vraag 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
geëigende en moreel aanvaardbare manier om voldoende draagvlak te
creëren? Waarom wel of waarom niet.

Antwoord: Het is ons bekend dat de ontwikkelaar met enkele bewoners
afspraken heeft gemaakt om aan de voorkant compensatie te bieden voor
eventuele planschade. Wij hebben geen inzicht in de precieze inhoud van deze
overeenkomsten. Het is aan de initiatiefnemer om in de sfeer van
nadeelcompensatie eventueel voorstellen te doen over een financiële
tegemoetkoming. Wij achten het niet ethisch om belanghebbenden onder druk
te zetten door een tegemoetkoming te koppelen aan boetebedingen bij
eventuele procedures. Wij kennen echter de inhoudelijke afspraken niet, maar
zouden desgevraagd deze koppeling niet adviseren. Wij zijn geen partij in de
onderhandelingen over nadeelcompensatie, maar toetsen de ruimtelijke
aanvaardbaarheid van het initiatief en of er voldoende inspanning is verricht
om draagvlak te creëren.
Vraag 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?

Antwoord: Zonnepanelen op daken zijn in de meeste gevallen vergunning vrij.
Het staat particulieren vrij panelen op daken te leggen. De in de visie beoogde
volgorde, eerst panelen op bestaande daken, blijkt in de praktijk anders uit te
pakken; initiatieven van verschillende aard en omvang komen gelijktijdig voor.
De visie biedt in Alteveer ruimte voor kleinschalige opwekking onder
voorwaarden, bijvoorbeeld voor lokaal gebruik. De ontwikkelaar is in gesprek
met GrEK om te komen tot een lokale energie-coöperatie, die een deel van het
park in eigendom overneemt. Het college houdt niet vast aan de genoemde
volgorde, mede om lokaal eigenaarschap niet in de weg te staan.

Vraag 7: Het geplande park ligt in de zogenaamde landschappelijk zone, dit
betekent dat voor eventuele aanleg 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?

Antwoord: Het proces van maatschappelijke inpassing is nog niet afgerond,
zoals hiervoor aangegeven is de ontwikkelaar in gesprek met GrEK en een lokale
energie-coöperatie in oprichting. Bij een positief resultaat verwachten wij u te
adviseren om een verklaring van geen bedenkingen te verlenen.
Vraag 8: Op 4 januari berichtte het Dagblad van het Noorden dat het nog
zeker drie tot vijfjaar 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?

Antwoord: De ontwikkelaar heeft ons geïnformeerd dat zij levering van stroom
aan het net zeker heeft gesteld door een aanbetaling te doen aan de
netbeheerder. Daarenboven is het niet aannemelijk dat een ontwikkelaar
overgaat tot realisatie van het zonnepark als de afname van de stroom niet
geregeld is.

Met vriendelijke groet,
buxgefflCGSter en wethoyjlers

