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Onderwerp Vergund Zonnepark van 18 hectare aan de Groetpolderweg

Geachte leden van het college,

Onlangs heeft de gemeenteraad indirect vernomen dat er aan de Groetpolderweg een 
omgevingsvergunning voor een Zonnepark van 18 hectare is afgegeven. Hoewel dit niet mogelijk was binnen 
het oorspronkelijke bestemmingsplan stelt het College in de beantwoording van politieke vragen – gesteld 
door de CU en Anders! – dat de vergunning toch kon worden afgegeven op basis van het criterium 
onrendabele agrarische grond. Hierover hebben VVD en SHK nog een aantal vragen. Deze luiden als volgt:

1. Het College heeft bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor het Zonnepark aan de Groetpolderweg 
gebruik gemaakt van het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015.1 Tijdens de behandeling 
van het delegatiebesluit in de raadsvergadering van 5 maart 2015 heeft het college aangegeven de raad 
actief te informeren wanneer zij gebruik maakt van deze door de raad gedelegeerde bevoegdheid. Waarom 
is de raad bij het verlenen van deze omgevings-vergunning niet actief geïnformeerd (1) en niet gevraagd 
om een zienswijze te geven (2)?

2. Waarom is de raad niet actief geïnformeerd door het College over dit Zonnepark ten tijde van de 
behandeling van Amendement (A2020 02 VVD, SHK, LADA, OHK en Anders!) tijdens de raadsvergadering 
van 27 februari 2020/ de uitloopvergadering op 3 maart 2020?

3. Past het verlenen van deze omgevingsvergunning binnen de door de raad gemandateerde bevoegdheid 
zoals beschreven in het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015?

4. Bij de discussie over het Zonnepark aan de Zwinweg/ Amsteldijk – aangevraagd door het Noorse bedrijf 
Statkraft – sprak het College over onrendabele agrarische gronden. Dit zou blijken uit een onderzoekrapport 
van de Agrarische Beoordelingscommissie (ABC). Kan het College het volledige beoordelingsrapport van de 
ABC toesturen aan de raad waaruit blijkt dat het perceel aan de Groetpolderweg onrendabele agrarische 
gronden betreft?

1 Zie dossier met kenmerk Z-228683 (5 juli 2019).



5. Op dit moment worden er aardappelen geteeld op het desbetreffende perceel (zie afbeelding). Hoe rijmt 
het college dit met onrendabel?

6. Op de onderstaande afbeelding (toen geldende omgevingsvisie p.17) is te zien dat aanvragen worden 
getoetst op maatschappelijk draagvlak. Hoe heeft het College dit draagvlak getoetst?

7. Is de energieopbrengst van dit Zonnepark aan de Groetpolderweg meegerekend in het bod in de voorlopige 
concept-RES? Zo ja, waaruit blijkt dat?

8. Zijn de overige vergunde Zonneparken meegerekend in het bod van de voorlopige concept-RES?

Met vriendelijke groet,

Lars Ruiter Jeffrey Leever
VVD SHK


