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Onderwerp : Buiten toepassing verklaring Rijkscoördinatieregeling 
zonnepark 'Stadskanaal Noord' 

 
 
Geachte heer Wiebes, 
 
In de gemeente Stadskanaal speelt het initiatief om een grootschalig zonnepark te realiseren. Het betreft een 
zonnepark met een capaciteit groter dan 50 MWp. Dit betekent dat het zonnepark volgens artikel 9, eerste lid, 
onder b van de Elektriciteitswet van 1998 in beginsel onder de Rijkscoördinatieregeling kan vallen. Indien er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat toepassing van de Rijkscoördinatieregeling de procedure in 
betekenende mate zal versnellen of dat er geen andere aanmerkelijke voordelen zijn, kan volgens het vierde lid 
van artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998 de Rijkscoördinatieregeling buiten toepassing verklaard worden.  
 
U heeft hierover een schriftelijk verzoek met het kenmerk Z-18-039678/D/18/113888 van de gemeente 
Stadskanaal ontvangen. Hierbij delen wij u mede dat wij het verzoek steunen van de gemeente Stadskanaal om 
de Rijkscoördinatieregeling voor het initiatief van het zonnepark met de (werk)naam zonnepark Stadskanaal 
Noord buiten toepassing te verklaren.  
 
Het initiatief voor het zonnepark Stadskanaal Noord sluit (in beginsel) aan bij het provinciale beleid en past 
binnen de regels omtrent zonneparken in de Omgevingsverordening. Dat betekent dat er door initiatiefnemers in 
overleg met de gemeente en deskundigen van de provincie een inrichtings- en participatieplan wordt gemaakt. 
Wij gaan ervan uit dat op deze wijze een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt t.a.v. de locatiekeuze en 
de landschappelijke inpassing inclusief inzicht in de mogelijkheid voor omwonenden om te participeren in de 
ontwikkeling en opbrengst van het zonnepark. 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 Namens dezen: 

 
 Ron Lander 

Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving 
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