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Wethouder Broeksma polariseert zonneparkendebat 
ambtenaren moeten het vuile werk opknappen 
 
De gemeente Groningen hield donderdagavond een digitale bijeenkomst over het zonneparken-beleid. 
Aanleiding was de overstelpende hoeveelheid - nu al meer dan 1000- reacties op het concept ‘ 
beleidskader zonneparken in de gemeente Groningen’. 
 
De online-bijeenkomst trok meer dan 400 deelnemers en er werden 80 pagina’s aan vragen genoteerd. 
Vier insprekers mochten hun zegje doen. Hun vragen werden echter niet beantwoord en ze konden verder 
geen bijdrage meer leveren aan de avond, die vrijwel geheel gevuld werd met presentaties van 
ambtenaren en wethouder Broeksma. 
 
Jan Wittenberg van de Stichting Landelijk Gebied Haren trapte af met de vraag waarom er nieuw beleid 
moet komen, wat deugt er niet aan het bestaande beleid? En hoe het zit met de rechtsbescherming? 
Antwoord bleef uit.  
De deelnemers werden bedolven onder cijfers die niet ter discussie staan. Het mantra van de gemeente 
blijft: er moet 300 ha. aan zonneparken bijkomen. Er kwam geen helder antwoord op de vraag die boven 
de bijeenkomst hing: “waarom moeten er zonneparken in het landschap komen als de daken nog niet ten 
volle benut zijn?” 
 
Het pleidooi van de voorzitter van het Nationaal Park Drentsche Aa Jaap Verhulst om de energietransitie 
anders aan te pakken werd genegeerd. Hij bood een handreiking met een participatieproject dat het 
Overleg Orgaan in Drenthe uitvoert. In plaats daarvan etaleerde de gemeentelijke ambtenaren opnieuw 
gebrek aan kennis van het gebied van het Nationaal Park. Zij hielden zich krampachtig vast aan de door 
Broeksma uitgezette lijn van nog een keer uitleggen wat al in de gemeentelijke nota staat en wat iedereen 
eigenlijk al wist. De ambtenaren kwamen met niet-controleerbare uitspraken, bijvoorbeeld dat veel daken 
niet geschikt zijn voor zonnepanelen of dat voor ‘reeën passeerbare hekwerken’ worden toegepast. 
 
De beantwoording van de vragen was willekeurig en vaak eenzijdig, zonder dat een weerwoord mogelijk 
was. Dit is geen inspraak en het zal de kloof in de opvattingen tussen de wethouder en de maatschappelijke 
organisaties niet verkleinen. Naar de argumenten van de insprekers werd niet geluisterd. De oplossing die 
de wethouder voor ogen staat bij de energietransitie lijkt vast te staan: er móeten zonneparken in het 
landschap komen. 
 
De avond leverde geen nieuw gezichtspunten op. De gemeente liet een unieke kans liggen om met een 
aanpak voor ‘zon op alle daken’ de discussie de goede kant op te sturen. Evenmin werd de kans benut om 
de opgave (routekaart 2035) te relativeren gezien de snelle technische ontwikkelingen en snelle 
rendementsstijging van zonnepanelen. De bevolking blijft achter met de vraag waarom de gemeente zo 
weinig doet aan zon op daken en waarom ze wel zonneparken in het landschap doordrukt? 
 
Volgens de Stichting Landelijk Gebied Haren was vooral een verkoopvoorstelling van het beleid dat voor 
wethouder Broeksma vaststaat. De gemeente zegt van onderop projecten te willen ontwikkelen maar wijst 
van bovenaf negen locaties aan in het landelijk gebied van Haren waar zonneparken kunnen komen. Dat 
wekt geen vertrouwen, maar polariseert het debat. 
Zolang de gemeente niet echt bereid is tot een gezamenlijke visie zal de stichting samen met de 
bewonersorganisaties blijven ageren tegen de huidige plannen. Zowel maar de gemeente als naar de 
provincie. 
 
Voor nadere informatie:  Stichting Landelijk Gebied Haren, Jan Wittenberg, 06 29176236  

 


