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Geacht college,
Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om te reageren op het concept beleidskader
zonneparken.
Wij zijn blij met de aandacht die in het concept- beleidskader aan landschap en biodiversiteit
wordt gegeven. Toch maken we ons zorgen hoe de inrichting van zonneparken in het
kleinschalige, cultuurhistorisch waardevolle landschap van het Gorecht in de praktijk uit zal
pakken. Deze zorg willen we hierbij graag met u delen.
Een deel van de aangegeven zoeklocaties voor zonneparken ligt binnen de grenzen van het
Hondsrug Unesco Geopark en het Nationaal Park Drentse Aa, gebieden met grote
cultuurhistorische en ecologische waarden. In de ‘Gedragscode Zon op Land’ van
natuurorganisaties en zonnepark-ontwikkelaars zijn nationale parken daarom uitgesloten als
zoekgebied voor het realiseren van zonneparken. Het geeft aan hoe belangrijk zorgvuldigheid in
dit gebied is bij de invulling van ruimtelijke opgaven.
Het landschap is in onze visie het huis waarin de verschillende (ruimtelijke) opgaven hun plek
dienen te krijgen, op elkaar afgestemd en waar mogelijk gecombineerd.
De basis van dit huis moet op orde zijn en stevig om alle opgaven goed te kunnen plaatsen. Dat
vraagt om een gedegen beschrijving en waardebepaling van dit landschap, die goed is vastgelegd.
Een onderlegger die de basis vormt voor het maken van de goede afwegingen bij de inpassing van
de verschillende opgaven. Een basis ook voor het behoud en de versterking van de
landschappelijke structuren en elementen die wezenlijk zijn voor de identiteit en kwaliteit van het
gebied.

Voor zover ons bekend is deze basis nog niet volledig beschikbaar. Natuurlijk hebben we het
gemeentelijk Groenplan Vitamine G en de gemeentelijke Cultuur Historische Waardenkaart. Deze
laatste is echter nog niet vastgesteld. Verder wordt in het concept-beleidskader gerefereerd aan
de (al wat oudere) Landschapsontwikkelings-plannen voor Haren en Noord-Groningen en
verwezen naar gebiedsvisies en landschapsplannen die nog worden uitgewerkt en nu nog niet
beschikbaar zijn.
In onze zienswijze op het gemeentelijk Groenplan hebben wij onze waardering uitgesproken voor
de positieve geest, hoge ambities en brede blik van het plan, waarbij ook de relatie met diverse
ruimtelijke ontwikkelingen helder wordt geschetst.
Wij hebben echter ook aangegeven dat het bijzondere landschap in de voormalige gemeenten
Ten Boer en Haren vooral in algemene termen is beschreven en dat een nadere uitwerking en
aanvulling hiervan zeer gewenst is. We zijn dan ook blij dat er nu landschapsplannen voor Ten
Boer en Haren Noord worden opgesteld.
Vanuit de basis van een goede landschappelijke onderlegger kunnen de goede afwegingen
worden gemaakt voor inpassing van de ruimtelijke opgaven in het landschap. Het uitgangspunt
hiervoor is ook wat ons betreft: het koppelen en waar mogelijk benutten van de ruimtelijke
opgaven voor het creëren van een meerwaarde voor landschap en biodiversiteit.
De afweging van de verschillende belangen en opgaven in het landelijk gebied is niet aan ons. Wij
staan wel voor de waarden van het cultuurlandschap, het huis waarin alle opgaven hun beslag
krijgen. Wij zijn ook thuis in dit landschap. Daarom vinden we het van belang dat de kennis en
ervaring die wij hebben opgebouwd wordt benut om goede afwegingen te kunnen maken en
goede uitwerkingen te realiseren op de diverse locaties voor het landschap. Deze stellen wij graag
beschikbaar.
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