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11 september 2018
Beleid zonne-energie Het Hogeland

Inleiding
Het gezamenlijk college BMWE heeft op 11 september in haar vergadering het besluit genomen om de het “
Beleid zonne energie Het Hogeland” aan te houden tot na de herindeling. Met deze memo wordt u nader
geïnformeerd over deze keuze.
Het concept Beleid zonne- energie Het Hogeland (14 juni 2018) is besproken in de Raadsklankbordgroep
(RKBG) van 4 juli jl. De discussie spitste zich toe op een tweetal onderwerpen:
1. geen nieuw beleid vast te stellen totdat de nieuwe gemeenteraad van Het Hogeland actief is;
2. het aanwijzen van een zoekgebied in en nabij de Eemshaven.
Tijdens de RKBG is besloten het beleidsstuk niet door te geleiden naar de raden van 10 en juli 12 maar te
voorzien van aanvullende motivatie en opnieuw te bespreken in de gezamenlijke college vergadering.
Dit voorliggende memo beschrijft op welke wijze en welke vervolgstappen gezet zijn

Inhoudelijke reactie
Inhoudelijke reactie op punt 1:
Aangezien zonne- energie momenteel een hot item is en er bij alle vier gemeenten veel initiatieven van
inwoners en ook marktpartijen zijn om een zonnepark op grond te realiseren is ervoor gekozen het
beleid zonne- energie voor te leggen aan de huidige raad en niet te wachten op de nieuwe te vormen
gemeenteraad van Het Hogeland. De initiatieven dragen bij aan het realiseren van onze doelstelling het
terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen ten behoeve van onze energieproductie. Met de
komst van het Klimaatakkoord (10 juli jl.) worden we nogmaals gestimuleerd om stappen te zetten in het
produceren van hernieuwbare energie. Echter ten gevolge van voortschrijdend inzicht in combinatie met
de vakantieperiode is de behandeling pas aan de orde in een van de laatste raadsvergadering(en)voor
de verkiezingsdag van 21 november a.s. Aangezien we ons nader oriënteren op maatschappelijk en
politiek draagvlak, verdient het aanbeveling om de nieuwe gemeenteraad van Het Hogeland een besluit
te laten nemen.
Inhoudelijk reactie op punt 2:
Een zoekgebied geeft aan welk gebied in aanmerking kan komen voor een aanwijzing van de provincie
Groningen om een (centraal) zonnepark op grond te realiseren. De aanwijzing van de provincie komt
tot stand na een maatwerk gesprek met initiatiefnemer, gemeente, grondeigenaar en omgeving.
Courante gebieden die in aanmerking komen voor eventuele bedrijfsvestiging, komen op basis van het
maatwerk naar alle verwachting niet in aanmerking voor de realisatie van een zonne park op grond.
De gemeenteraad blijft ook na besluitvorming over het Beleid zonne-energie Het Hogeland aan zet.
Over de vestiging van een grootschalige zonnepark beslist de gemeenteraad.
Een zoekgebied in en nabij de Eemshaven is gekozen aangezien deze locatie vanuit een goede
ruimtelijke ordening geschikt is en de infrastructuur voor de koppeling met het landelijke
elektriciteitsnetwerk hier goed is geoutilleerd, wellicht niet optimaal voor alle ontwikkelingen, maar wel
het meest optimaal ten opzichte van de rest van het grondgebied van Het Hogeland.
De gemeente Het Hogeland heeft een zoekgebied nodig voor commerciële en coöperatieve
grootschalige zonneparken. Een nadere zoektocht naar de invulling van een zoekgebied vereist
zorgvuldigheid en dus tijd om een gedegen analyse te maken. Zonder een zoekgebied betekent dit dat

initiatieven van commerciële en coöperatieve partijen voor de ontwikkeling van zon op grond geen
doorgang kunnen vinden, tenzij de provincie hier op basis van uitzondering medewerking aan wil
verlenen.
Uitgangspunt voor het vervolg:
De inhoudelijke lijn van het “Beleid zonne- energie Het Hogeland” blijft staan, De keuze voor centraal en
decentraal is een juiste keuze die ruimte biedt voor ontwikkeling en wellicht belangrijker ook ruimte
biedt om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Conclusie
De politieke realiteit van de gemeenteraadsverkiezing in relatie tot het ruimtelijk beleid en de energietransitie,
maakt dat dit onderwerp thuis hoort bij de nieuwe raad van Het Hogeland.
In het proces was gekozen voor de behandeling in de RKBG. Gezien bovenstaande argumenten kiezen we voor
het aanhouden van het beleid en het te implementeren in een ‘Energietransitie beleid voor Het Hogeland’ en
daarmee te implementeren in de op te stellen Regionale Energie en Klimaat Strategie, waarin naast zonneenergie ook andere vormen van duurzame energieopwekking meegenomen worden.
Kleinschalige lokale initiatieven blijven we wel aanmoedigen. In de periode tot de gemeenteraad van Het
Hogeland een besluit over het beleid heeft genomen, zal indien wenselijk GS van de provincie Groningen
gevraagd worden om via afzonderlijke procedures en besluitvorming in te stemmen met initiatieven voor
decentrale zonneparken.
Concreet betekent dit dat het “Beleid zonne-visie Het Hogeland” niet wordt behandeld in de vier raden van de
BMWE gemeenten.

