
 
 

 

Groningen, 19 juli 2017 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 

RvO  over de aanleg van grootschalige zonneparken op landbouwgronden.  

 

 

Geacht college, 

Op verschillende plekken in onze provincie is onrust ontstaan onder de bevolking door plannen voor de aanleg 

van grote zonneparken door commerciële bedrijven, vaak zonder het vooraf meenemen van omwonenden en  

evt. lokale coöperaties. Dit terwijl de provincie steeds aangeeft dat draagvlak belangrijk en essentieel is.  

De laatste weken zijn tenminste twee geplande zonneparken in het nieuws gekomen namelijk Harpel, een 

mega-zonneweide van ca 100 ha. 
i
 en Finsterwolde, een zonnepark dat stroom moet opwekken voor 2500 

huishoudens vlak buiten het dorp. ii 

 

Naar aanleiding van dit nieuws heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen: 

1. Het lijkt er op dat grote bedrijven soms bepalen hoe en waar er een commerciële zonneweide komt. In 

het geval van de Gemeente Vlagtwedde is er nog geen energievisie en worden politiek en 

omwonenden overvallen door het plan. Projectontwikkelaar Powerfield lijkt daar een besluit 

afgedwongen te hebben over de hoofden van politiek en omwonenden heen. Past deze gang van 

zaken in de visie van het college?  Zo ja, kunt u dat uitleggen? Zo niet, wat gaat u er aan doen?  

2. Vindt u met ons dat gemeentes, binnen de kaders gesteld door de provincie, gewenste locaties vooraf 

zouden moeten kunnen aanwijzen en dat deze plekken niet gekozen dienen te worden door 

commerciële bedrijven? Kunt u uw antwoord motiveren?  

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het belangrijk is dat de energietransitie en dus ook 

eventuele zonneweiden zoveel mogelijk draagvlak moet hebben onder de bevolking en dat daarom 

omwonenden altijd,  en in een vroeg stadium betrokken dienen te worden bij de plannen? En vindt u 

met ons dat omwonenden deel moeten kunnen nemen in een dergelijk project (als het gaat om hun 

eigen energievoorziening) en ook dat zij compensatie moeten krijgen als hun woongenot door het 

project wordt aangetast? Zo ja, hoe gaat u daar voor zorgen? Zo nee, waarom niet?  

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er eerst gekeken moet worden naar leegstaande 

industrieterreinen, daken en infrastructurele objecten voor het plaatsen van zonnepanelen? Graag 

een gemotiveerd antwoord. 

 

 



 
 

 

 

5. Welke formele rol ziet u voor zichzelf weggelegd in situaties als deze?  

 

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.  

Met vriendelijke groet, 

Ankie Voerman, 

Partij voor de Dieren  

                                                           
i
 http://www.dvhn.nl/groningen/Vlagtwedde-verwelkomt-zonnepark-22323350.html 
ii
 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/180193/Onrust-in-Finsterwolde-om-zonnepark 


