
 
 
Datum: 16 november 2021 

Betreft: Schriftelijke vragen over de positie en rol van raad na weigeren verklaring van geen bedenkingen 

inzake ontwerp omgevingsvergunning GroenLeven voor zonnepark Eeserwold 

conform artikel 39 reglement van orde 

 

Geacht college, 

 

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 november 2021 heeft D66 de gemeenteraad gevraagd om de 

zienswijze van GroenLeven op de agenda te zetten van een besloten Politieke Markt. De zienswijze ziet op de 

weigering van de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren 

van een tijdelijk zonnepark nabij Eeserwold. 

De gehele raad wilde niet instemmen met dit verzoek van D66. 

D66 heeft ondertussen vernomen dat via via de procedure rond de zienswijze in een werkvergadering door het 

college wordt behandeld met de raad.  

D66 is blij dat haar verzoek daarmee lijkt te worden ingewilligd, zij het in een ander type overleg. Toch wil D66 

heel graag dat het onderwerp de aandacht krijgt die het verdient. D66 wil niet alleen de procedure rond de 

zienswijze behandelen maar ook dat de raad hierin zijn verantwoordelijkheid erkent en daarnaar handelt. Dan is 

het volgens D66 heel belangrijk dat de raad zich bewust wordt van de mogelijke gevolgen van een procedure voor 

de gemeenschap. 

 

De behandeling in een werkvergadering roept bij D66 dan ook de volgende vragen op: 

 

Is het college van plan en bereid om in de werkvergadering 

1. - de raad te informeren over de juridische positie van de raad en de rol die de raad in deze procedure in     

   kan/ moet nemen? 

2. - een risico analyse aan de raad te verstrekken over de mogelijke uitkomsten van de procedure en de  

  mogelijke schade die daarmee gepaard kan gaan? 

3. - de raad (al dan niet door een deskundige) te doen informeren over de mogelijke onderhandelingspositie    

  van de raad? 

4.   Gaat het college de raad adviseren naar aanleiding van voorgaande informatie? 

5.   Gaat het college de raad uitleggen hoe de raad gezamenlijk kan acteren op basis van het verstrekte 

  advies?  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Emmy Elgersma 

Fractie D66 


