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Zonnepark Fledderbosch
Afgelopen week is de intentieovereenkomst getekend waarin BronnenVanOns en Ecorus afspreken dat ze samen
een bedrijf gaan oprichten die het zonnepark Fledderbosch gaat ontwikkelen en exploiteren. Het zonnepark wordt
ongeveer 90 ha groot en op 75 ha komen zonnepanelen te liggen. Bronnen VanOns (BVO), het ontwikkelbedrijf
van de lokale energiecoöperaties in Groningen, wordt voor 50% mede-eigenaar.
Het ontwerpbesluit voor het zonnepark ligt vanaf 11 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente,
afdeling VTH, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur (vrije inloop zonder afspraak)
en van 13.00 uur tot 17.00 uur (alleen op afspraak). Een afspraak kunt u maken via www.gemeente.groningen.nl/
loket. Tot en met 22 augustus kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken. Dat kan schriftelijk bij de
gemeente Groningen, afdeling VTH, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijze indienen,
belt u dan met de afdeling VTH, telefoon 14050. U kunt dan een afspraak maken met de ambtenaar die de aanvraag behandelt. Ingediende zienswijzen moeten worden beantwoord.
Na afloop van deze procedure wordt er een herroepelijke vergunning door de gemeente afgegeven, die nodig is
om in oktober de SDE+-subsidie (Subsidie Duurzame Energie) aan te vragen. Indien er geen beroepsprocedure
wordt gestart, wordt uiteindelijk de vergunning onherroepelijk. Met de onherroepelijke vergunning kan de financiering van het zonnepark worden geregeld.
De ECTB zal op in overleg gaan met BVO en de betrokken dorpsverenigingen over hun betrokkenheid bij het
project en de financiële zaken. Ook wordt samen met BVO nagegaan op welke wijze inwoners financieel kunnen
participeren.
Dit is een belangrijke stap in het proces van deelname van inwoners aan een grootschalig energiepark, waarbij de
financiële opbrengsten zoveel mogelijk in de eigen gemeenschap blijven.
Als lid van de ECTB kunt u voluit meepraten over de komende ontwikkelingen en uw betrokkenheid. Het bestuur
zal de nodige acties ondernemen om tot een breed draagvlak te komen.
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