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eerste lid RvO over zonnecarports
parkeerterrein hoofdkantoor

Beste mijnheer Blaauw,
U heeft ons per mail van 14 maart 2022 vragen doen toekomen over de realisatie van
zonnecarports op de parkeerplaats van het waterschapskantoor in Veendam. Dit naar aanleiding
van een mededeling die door het dagelijks bestuur ten behoeve van het algemeen bestuur in
IBABS is geplaatst.
Hieronder treft u de door u gestelde vragen aan met schuingedrukt de antwoorden.
Juridisch:
Is het bestemmingsplan van de gemeente Veendam zodanig aangepast dat de realisatie van
zonnecarports op het parkeerterrein juridisch mogelijk is.
Het wel of niet aanpassen van het bestemmingsplan is onderdeel van de voorbereidingsfase. We
gaan met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden binnen het huidige bestemmingsplan, of
er gewerkt kan worden met een gedoogconstructie of met een aanpassing van het
bestemmingsplan.
Is dit een gedoogconstructie of is het bestemmingsplan daadwerkelijk aangepast?
Zie hierboven.
Wanneer worden de aanvragen hiertoe ingediend bij welstand en wanneer wordt het
aangepaste bestemmingsplan ter inzage gelegd voor de belanghebbenden?
Dat is onderdeel van de voorbereiding en dat zal de komende maanden plaatsvinden.
Daar het parkeerterrein eigendom is van de gemeente Veendam worden in dit geval de
zonnecarports geplaatst op ondergrond van de gemeente Veendam. Aangegeven wordt dat de
gemeente Veendam toestaat dat het Waterschap hierop carports plaatst en het Waterschap hierop
een recht van opstal plaatst.
Worden deze zonnecarports door middel van "natrekking" automatisch eigendom van de
gemeente Veendam of is hiervoor een contract opgesteld waarbij deze zonnecarports
eigendom blijven van het Waterschap?

