
 
  
  

Vragenformulier voor raadsleden  

  

Toelichting  

U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen:  

- door tussenkomst van de griffie (griffie@coevorden.nl) aan de ambtelijke organisatie  

-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder  

-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt de 

beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl  

  

Aan de griffie,   

  

Naam raadslid        :       Jerry Stoker 

Fractie                      :       PAC 

Datum                      :       14 augustus 2019 

Onderwerp              :       zonnepark Sleen 

Portefeuillehouder  :    J. Huizing 

  

  

Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen:  

  

 vragenuurtje  d.d.                 

beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp  d.d.      

informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering  

informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering  

 Vraag ten behoeve van verduidelijking 

  

 

 Aanleiding:  

Wij begrijpen uit de berichtgeving dat in 2017 aan Initiatiefnemer Solar Proactive uit 

Tynaarlo een omgevingsvergunning is afgegeven voor de aanleg en exploitatie van een 

zonnepark Haarstdiek voor maximaal tien jaar en dat er een bestemmingsplan 

wijziging noodzakelijk is. 

Voorts begrijpen we dat er omwonenden zijn die hier bezwaar tegen hebben en deze 

ook in procedure brengen. 

 
 

 

 

  

  

  

  



Vragen die we hebben zijn: 

1. Klopt het dat de aanvraag van de initiatiefnemers in 2017 is gedaan? 

2. Kunt u aangeven hoe en op welke wijze de initiatiefnemers hun communicatie over 

het initiatief op de inwoners van Sleen en dan met name de omgeving van de 

geplande locatie hebben uitgevoerd? 

3. Is het juist dat de communicatie over deze aanvraag uitsluitend digitaal heeft plaats 

gevonden via overheid.nl? 

4. Kunt u aangeven of en zo ja op welke wijze de gemeente heeft gecommuniceerd over 

genoemd voornemen? 

5. Bent u het niet met ons eens dat de tijd tussen de aanvraag in 2017 en de stappen om 

tot een zonnepark te komen in 2019 te ruim is? 

6. Dat bovenstaande tot misverstanden kan leiden en inwoners zich overvallen voelen? 

7. Bent u het met ons eens dat voor de energietransitie en de opdracht waar wij voor 

staan draagvlak onder de bevolking noodzakelijk is? 

8. Bent u het niet met ons eens dat uitsluitend publicaties op overheid.nl niet voldoende 

zijn? 

9. Bent u het niet met ons eens dat op dit thema energietransitie/zonneparken extra 

communicatie over nut, noodzaak en soms ook het dilemma van moeilijke 

beslissingen gedeeld moeten worden met onze inwoners? 

10. Als u het met ons eens bent kunt u dan aangeven hoe en op welke wijze u 

voornemens bent de communicatie op dit thema vorm te geven? 

 

Algemene toelichting 

Vanaf medio 2016 hebben de initiatiefnemers zich bij de gemeente Coevorden gemeld met 

het voornemen om een zonnepark te realiseren aan de Haarstdiek in Sleen. Vanwege de 

ligging in het zoekgebied in de Structuurvisie heeft het college aangegeven in principe positief 

tegenover deze locatie te staan. Vanaf oktober 2016 heeft de initiatiefnemer contact gezocht 

met ‘Dorpsbelangen Sleen’ om hiervoor een bewonersavond te organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het plan mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden herzien. De realisatie 

van een zonnepark is echter alleen financieel haalbaar met een SDE subsidie van het Rijk. 

Zonder deze subsidie is het plan niet uitvoerbaar. Eén van de voorwaarden voor het 

toekennen van de SDE subsidie is echter dat de gemeente een omgevingsvergunning heeft 

afgegeven voor het zonnepark. Om die reden is er voor gekozen eerst een 

omgevingsvergunning voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor een periode 

Uitsnede Structuurvisie Coevorden 2013-2023 (vastgesteld door de raad op 10-12-2013) 



van maximaal 10 jaar te verlenen. Daarmee kan de initiatiefnemer een aanvraag indienen voor 

de SDE subsidie. Vervolgens/gelijktijdig kan worden gestart met het participatieplan, 

onderzoeken en uitwerking van het plan ten behoeve van een bestemmingsplanprocedure.  

 

De aanvraag voor de tijdelijk omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar ten behoeve van de 

SDE subsidie is op 6 maart 2017 ingediend. De tijdelijke omgevingsvergunning is vervolgens op 

16 maart 2017 verleend. Deze is op de reguliere wijze gepubliceerd via het digitale 

gemeenteblad. Tot en met 27 april 2017 bestond de mogelijkheid tegen deze 

omgevingsvergunning bezwaar te maken.  

 

Op 12 april 2017 is het hele plan gepubliceerd op ‘Sleenweb’. Ook zijn alle bewoners van Sleen 

uitgenodigd voor een informatieavond op 26 april 2017. Dit is gedaan middels een uitnodiging 

via de goed gelezen website ‘Sleenweb’ en door middel van een advertentie in het lokale huis 

aan huis blad. In deze uitnodiging heeft Solar Proactive o.a. het volgende aangegeven: 

Het project maakt gebruik van de landelijke SDE+ subsidieregeling. Onlangs is door de 

gemeente Coevorden een tijdelijke bouwvergunning verstrekt aan Solar Proactive om de SDE+ 

aanvraag mogelijk te maken. Dit betekent niet dat er al gebouwd gaat worden, hiervoor dient 

de bestemmingsplanwijzigingsprocedure en daarbij horende onderzoeken nog doorlopen te 

worden. Daarnaast willen wij uw opmerkingen graag meenemen in het eindontwerp.  

 

Na de informatieavond op 27 april zijn er door de initiatiefnemer diverse nieuwsbrieven over 

het project verspreid. Daarnaast heeft er nog een informatieavond voor geïnteresseerden 

plaatsgevonden op 5 september 2018 en op 14 november 2018.  

 

Uiteindelijk heeft dit geleidt tot het ontwerp bestemmingsplan dat van 6 juli 2019 tot en met 

16 augustus 2019 ter inzage heeft gelegen. Onderdeel van dit bestemmingsplan is een 

participatieplan. Ter informatie wordt dit participatieplan als bijlage bij dit document gevoegd. 

Daarnaast heeft Sleenweb regelmatig over dit project (inclusief verslagen van de 

informatieavonden) gepubliceerd. Ook deze informatie wordt als bijlage bij dit document 

gevoegd.  

 

Bijlage 1 – participatieplan 

Bijlage 2 –publicaties/nieuwsberichten Sleenweb 

 

 

 



Antwoorden college op vragen 

 

Vraag 1 

Klopt het dat de aanvraag van de initiatiefnemers in 2017 is gedaan? 

De aanvraag voor de tijdelijke omgevingsvergunning voor 10 jaar is gedaan op 6 maart 

2017.  

 

 

Vraag 2 

Kunt u aangeven hoe en op welke wijze de initiatiefnemers hun communicatie over het 

initiatief op de inwoners van Sleen en dan met name de omgeving van de geplande locatie 

hebben uitgevoerd?  

Zie voor het complete antwoord op deze vraag de bovenstaande algemene toelichting 

en het bijgevoegde participatieplan en de publicaties van Sleenweb. 

 

 

Vraag 3 

Is het juist dat de communicatie over deze aanvraag uitsluitend digitaal heeft plaats gevonden 

via overheid.nl? 

De aanvraag voor de tijdelijke omgevingsvergunning voor 10 jaar is gepubliceerd in het 

gemeenteblad van 13 maart 2017. De verleende omgevingsvergunning is gepubliceerd 

in het gemeenteblad van 20 maart 2017. Dit is conform de wettelijke 

publicatievereisten uit de Wabo. Zoals hierboven aangegeven heeft de initiatiefnemer 

daarnaast het plan bekend gemaakt middels een nieuwsbrief en een 

informatiebijeenkomst.  

 

 

Vraag 4 

Kunt u aangeven of en zo ja op welke wijze de gemeente heeft gecommuniceerd over 

genoemd voornemen? 

Zie antwoord bij vraag 3. 

 

 

Vraag 5 

Bent u het niet met ons eens dat de tijd tussen de aanvraag in 2017 en de stappen om tot een 

zonnepark te komen in 2019 te ruim is? 

Na de aanvraag voor de tijdelijke omgevingsvergunning in 2017 heeft de 

initiatiefnemer het plan verder uitgewerkt (uitvoeren benodigde onderzoeken, 

participatieplan, opstellen bestemmingsplan, netaansluiting en SDE subsidie). Voor een 

dergelijk groot project en dito investering is een periode van bijna 3 jaar vanaf het 

eerste initiatief tot het ter inzage leggen van een ontwerp bestemmingsplan niet 

bijzonder lang. 

 

 

 

 

 



Vraag 6 

Dat bovenstaande tot misverstanden kan leiden en inwoners zich overvallen voelen? 

De initiatiefnemer heeft zich ingespannen om de omwonenden zo uitgebreid mogelijk 

te informeren over de stand van zaken van de plannen en te betrekken in de uitwerking 

hiervan. Daarbij is ook aandacht geweest voor de verleende tijdelijke 

omgevingsvergunning die nodig was voor de SDE subsidie. Van de diverse 

zonneparkprojecten in onze gemeente heeft de initiatiefnemer van het zonnepark in 

Sleen het meest uitvoerig gecommuniceerd met de omgeving/het dorp. Dat laat 

onverlet dat er omwonenden zijn die zich alsnog overvallen kunnen voelen. 

 

 

Vraag 7 

Bent u het met ons eens dat voor de energietransitie en de opdracht waar wij voor staan 

draagvlak onder de bevolking noodzakelijk is? 

Daar zijn wij het over eens. Daarom verlangen wij ook dat initiatiefnemers zich sterk 

moeten inspannen om dorpsbewoners  mee te nemen in het proces. 

 

 

Vraag 8 

Bent u het niet met ons eens dat uitsluitend publicaties op overheid.nl niet voldoende zijn? 

Wij verwachten van initiatiefnemers van een zonnepark dat zij uitgebreid 

communiceren met de omgeving. Zoals hierboven en in de bijlagen is weergegeven 

heeft de initiatiefnemer dit ook uitvoerig gedaan middels nieuwsbrieven en 

informatiebijeenkomsten. Daarnaast worden conform de wettelijke vereisten uit de 

Wabo alle besluiten gepubliceerd via het gemeenteblad. 

Wij vinden dit voldoende. 

 

 

Vraag 9 

Bent u het niet met ons eens dat op dit thema energietransitie/zonneparken extra 

communicatie over nut, noodzaak en soms ook het dilemma van moeilijke beslissingen 

gedeeld moeten worden met onze inwoners? 

In de kern vinden wij dat bij elk ruimtelijk project de omgeving moet worden betrokken 

bij de planvorming. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit informeren en/of participeren. Bij 

projecten met een grote ruimtelijke impact op de omgeving moet dit uitgebreider dan 

bij een klein project voor bijvoorbeeld één woning. In zijn algemeenheid treedt het 

college regelmatig naar ‘buiten’ met onze duurzaamheidsambitie en de dilemma’s die 

daar bij horen zoals een verandering van de ruimtelijke omgeving.  

 

Wellicht kan het punt over de vergroting van de bewustwording door ons gezamenlijk 

met de raadswerkgroep duurzaamheid worden opgepakt. 

 

 

 

 

 

 



Vraag 10 

Als u het met ons eens bent kunt u dan aangeven hoe en op welke wijze u voornemens bent 

de communicatie op dit thema vorm te geven? 

Zoals bij vraag 9 aangegeven treden wij regelmatig naar buiten om onze 

duurzaamheidsambities te benoemen met de dilemma’s die daar bij horen. Dat is 

(onder andere) gebeurd bij de windmolenprojecten als ook bij de beleidsregel 

zonneparken. Elk afzonderlijk project heeft weer haar eigen dynamiek van snelheid en 

contactmomenten met de verschillende betrokken partijen. Bij concrete projecten 

leggen wij de verantwoordelijkheid en verplichting neer bij de initiatiefnemer.  

 


