
Vervolg op beantwoording schriftelijke vragen aangaande Ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen zonnepark Bahrseweg 

 

Dank voor de antwoorden op de vragen zoals gesteld; enkele zaken zijn ons nog niet duidelijk.  

 

De antwoorden op vragen 2 en 3 van blok 2 zijn ons niet duidelijk en worden in onze ogen niet 

voldoende concreet beantwoord.  

 

Vraag 2  

Dit gaat over het terugbrengen van de bodemgesteldheid indien er vervuiling is opgetreden. De 

vraag nogmaals: moet de bodemgesteldheid worden teruggebracht indien er vervuiling is 

opgetreden? 

De grondeigenaar heeft een overeenkomst met de initiatiefnemer Kronos Solar. In deze 

overeenkomst is opgenomen dat de grond na 25 jaar aan de grondeigenaar opgeleverd dient te 

worden in de staat waarin het zich bevond bij de aanvang van de overeenkomst. Uit de nulmeting en 

de meting na 25 jaar moet blijken dat er sprake is van verontreinigingen als gevolg van het 

zonnepark. 

De initiatiefnemer Kronos Solar dient de bodemgesteldheid terug te brengen in de oude staat indien 

er vervuiling als gevolg van het zonnepark is opgetreden.  

 

Vraag 3:  

Deze vraag gaat over aansprakelijkheid indien er vervuiling is opgetreden. Nogmaals dezelfde 

vraag in andere woorden: wie is er aansprakelijk voor het herstel van de bodemgesteldheid indien 

er vervuiling is opgetreden? 

De initiatiefnemer Kronos Solar is verantwoordelijk voor het herstel van de bodemgesteldheid indien 

er vervuiling als gevolg van het zonnepark is opgetreden. Indien de contractpositie wordt 

overgedragen dan is de nieuwe contractant hiervoor verantwoordelijk.  

In de concept anterieure overeenkomst is opgenomen dat de initiatiefnemer alleen met schriftelijke 

toestemming van het college de contractpositie kan overdragen. Alle verplichtingen moeten 

meegenomen worden in de overdracht naar de volgende contractant. 

Daarnaast kan de eigenaar van de gronden altijd aangesproken worden bij eventuele 

verontreinigingen. De anterieure overeenkomst wordt ook door de grondeigenaar mede 

ondertekend. 

 

Dank voor de mogelijkheid en in afwachting van de beantwoording, 

CDA Doetinchem 


