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Persbericht 

 
 
Onderzoek mogelijkheden inpassing voor zonne-
park Meerstad-Noord 
 
Onderzoek in het milieueffectrapport voor het zonnepark Meerstad-Noord de ver-

schillende mogelijkheden voor de landschappelijke inpassing, naast verschil-

lende varianten voor de opstelling van de zonnepanelen. Dat adviseert de Com-

missie voor de milieueffectrapportage. De gemeente Groningen had de Commis-

sie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De gemeente Groningen wil in het gebied Meerstad-Noord een zonnepark van maxi-

maal 175 hectare realiseren. Daarnaast is, mede om de energie te kunnen transporte-

ren, ook een nieuw hoogspanningsstation nodig. Verder moet het plan bijdragen aan 

meer natuur, waterberging en recreatie. Voordat de gemeente Groningen hierover be-

sluit, worden de gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Naast de realisatie van het zonnepark en een hoogspanningsstation moet er ook meer 

ruimte komen voor natuur, waterberging en recreatie. De gemeente streeft naar een 

optimale balans tussen de projectdoelen. Het is belangrijk dat het rapport deze doelen 

concreet beschrijft, zodat de te onderzoeken varianten hieraan getoetst kunnen worden.  

 

De gemeente geeft aan dat varianten worden bepaald op basis van verschillende loca-

ties van het hoogspanningsstation en verschillen in ligging en oriëntatie van het zonne-

park. De Commissie adviseert in de samenstelling van varianten rekening te houden 

met de landschappelijke inpassing van het zonnepark en het hoogspanningsstation, de 

waterhuishouding en mogelijkheden voor energieopslag. Door samengestelde varian-

ten te vergelijken krijgt de gemeenteraad het benodigde inzicht in de milieugevolgen en 

de mate waarin aan de projectdoelen wordt voldaan.  

   

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3632
http://www.commissiemer.nl/

