
 

 

 
 
Hierbij de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door dhr. Wang namens de senioren partij 
omtrent de aanvraag Grote Sloot 158. 
 

1. Waarom kreeg zij op haar schriftelijke vragen als antwoord dat wel was voldaan aan  
hetgeen in het Participatieplan Voorwaarden Beleid Zonneparken van 19 februari  
2019 staat vermeld? Graag motiveren. Omdat hier ook aan is voldaan. Alleen op een iets 
andere manier.  
De initiatiefnemer heeft bij de vorige aanvraag (welke is verleend en door hem is 
ingetrokken) een informatiebijeenkomst gehouden voor de omwonenden. De nu ingediende 
aanvraag is feitelijk dezelfde aanvraag. 

2. In het Participatieplan staat vermeld dat initiatienemer pro-actief communiceert en  
dat aan de gemeente een lijst wordt gegeven van omwonenden die worden  
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en/of die op een andere manier  
betrokken worden. De informatiebijeenkomst moet in een zo vroeg mogelijk  
stadium, maar wel bij een concreet initiatief, plaats vinden.   
Heeft deze  informatiebijeenkomst plaatsgevonden na de inwerkingtreding van het  
Beleid Zonneparken en Voorwaarden van 19 februari 2019. (Vergunningaanvraag d.d.  
23 mei 2019.) Zo neen, wanneer dan? Nee er heeft geen informatiebijeenkomst meer plaats 
gevonden na inwerkingtreding van het beleid. 
Toegezegd is door de initiatiefnemer dat hij nogmaals een informatiebijeenkomst wil 
organiseren.  

3. Is aan de gemeente een lijst gegeven van omwonenden die worden uitgenodigd voor  
de informatiebijeenkomst? Zo neen, waarom niet?   
Voor de nieuwe informatiebijeenkomst nog niet. Dit wordt afgestemd met de initiatiefnemer 
wanneer de ontwerpvergunning ter visie zal gaan. 

4. Is het standaard dat er eerst een vergunning voor de aanleg van een zonneweide aan  
de Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug wordt verleend en dat de vergunninghouder  
dan pas iets organiseert voor omgeving? Zo ja, nader toelichten. Nee dit is niet standaard. 
Net zoals deze situatie niet standaard is. 
In een e-mail aan een omwonenden is aangegeven dat de initiatiefnemer na 
vergunningverlening een informatiebijeenkomst gaat organiseren. Dit is ongelukkig 
opgeschreven. Bedoeld wordt: dat wanneer de omgevingsvergunning ter visie wordt gelegd 
(en er dus zicht is op vergunningverlening) de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst zal 
organiseren.  

5. De Seniorenpartij vindt, dat pas een vergunning kan worden verleend voor een  
zonneweide aan de Grote Sloot 158 Sint Maartenbrug als aan alle voorwaarden is  
voldaan aan hetgeen staat vermeld in het Beleidsplan Zonneparken van 12 februari  
2019 en de daarbij behorende Voorwaarden. Deelt u deze mening? Zo neen, graag  
motiveren? Deze mening wordt gedeeld en dat zal bij deze vergunning niet anders zijn. 

 
 


