
Onnen, december 2020 
 
 
Hierbij reageren bewoners van het Zuidveld in Onnen op het Concept Beleidskader 
Zonneparken van de Gemeente Groningen. 
 
Wij als bewoners vinden de plannen zoals geschetst in de concept beleidsnotitie rondom de 
kleine zonneparken onacceptabel om de volgende redenen: 
 

1. Bij toeval ontdekten wij dat er plannen over zonneparken ter inzage liggen.  
Hierover is op geen enkele wijze gecommuniceerd met de inwoners van het gebied, 
noch met vertegenwoordigers van de inwoners (bv dorpsbelangen), noch met de 
grondeigenaren van het gebied. We mogen toch aannemen dat in een tijd van 
burgerparticipatie er overleg met de direct betrokkenen plaatsvindt voordat u (in 
concept) plannen vast stelt? Daarmee is een valse start gemaakt als het gaat om het 
krijgen van draagvlak voor uw plannen.  
Wij verzoeken u om alsnog met inwoners open in gesprek te gaan over uw plannen, 
waarbij het mogelijk is om de plannen bij te stellen. 
Daarnaast merken we op dat er 2 verschillende kaartjes op de site staan. 
In het beleidsstuk zit een kaartje waarop het gebied ten zuiden van Onnen (van 
Koelenbergsteeg tot voorbij de Leemweg) niet is ingetekend als potentieel zonnepark 
gebied. 
Op een separaat kaartje (kaartje 2) op de site staat dit gebied wel ingetekend. 
Wij vinden dit bijzonder onzorgvuldig en weten zo niet waar we aan toe zijn. 

2. De plannen in kaartje 2 maken het o.a. mogelijk om een zonnepark tot 10 ha te 
plaatsen in het gebied van voor de Koelenbergsteeg tot voorbij de Leemweg achter 
de bebouwing in het verlengde van Zuidveld.  
In het plan staat dat u de aanwezige landschaps- en cultuur-historische- en 
ecologische waarden meeneemt in uw plannen. Ook geeft u aan dat de parken in 
bossen, weidevogelgebieden en op essen niet toelaatbaar zijn.  
De es van Onnen is een langgerekte es, die loopt over en tot in het aangewezen 
gebied. Bovendien is de es van Onnen een van de weinige essen van Nederland die 
buiten het dorp ligt. Daarmee is het ook een unieke es, die in zijn volledigheid 
bewaard zou moeten blijven. Bovendien is de es van Onnen bestempeld door Unesco 
tot Global Geopark en is daarmee beschermd gebied.  
Daarnaast grenst het door u aangewezen gebied aan het bos van Appelbergen en het 
weidevogelgebied van de Onner Polder. Het door u aangewezen gebied kenmerkt 
zich door de houtwallen structuur met hout opstanden. Ook om die reden is het 
aangewezen gebied volstrekt ongeschikt voor zonneparken. 
Kortom, het aangewezen gebied is in strijdt met uw eigen uitgangspunten. 

3. Het hierboven omschreven gebied omvat ook de voormalige renbaan van Onnen. Dit 
is cultuurhistorisch erfgoed. Koningin Wilhelmina keek hier nog naar de 
paardenrennen. De structuur van het terrein is nog herkenbaar aan de dubbele 
bomenrij in het midden van de baan. Ook dit gebied zou bewaard moeten blijven van 
wege de cultuurhistorische waarde. 



4. U geeft aan dat u door de aanleg van zonneparken de ecologie en de biodiversiteit er 
niet op mag achteruit gaan. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe u voor dit gebied 
zonneparken wil realiseren, zonder schade aan ecologie en biodiversiteit. 
Zou u ons daar concreet voorbeelden van willen geven? 

5. De plannen maken het mogelijk om een zonnepark tot 10 ha te plaatsen in een van 
de meest bezochte en gewaardeerde wandelgebieden voor Stadjers. Zeker door de 
Corona maatregelen is het in het weekend erg druk. Daar waar de Groningers dit 
gebied in en rond Appelbergen al decennialang zien als hun achtertuin zou ook de 
recreatieve waarde erg in boeten.  

6. In de pers lazen wij dat de huidige plannen een voortzetting zijn van het beleid van 
de vm. gemeente Haren (2017). In het stuk dat door Haren is vastgesteld hebben wij 
gelezen dat er in principe in het buitengebied geen zonneparken mogelijk zijn en is 
het gebied waar het ons om gaat dan ook niet aangewezen als gebied voor 
zonneparken. De stelling dat deze plannen een voortzetting zijn van het vastgestelde 
beleid lijkt ons dan ook niet juist. 

7. Zeker niet onbelangrijk is dat wij vinden dat ons woongenot in het geding is.  
 

Bijgevoegd (bijlage 1) een kaart uit 1925. Hierop is duidelijk te zien dat het beoogde terrein 
langs de Es ligt (een es wordt bepaald door de historie en de aard van de bodem) en de 
renbaan. 
 
Kortom, voor ons als bewoners zijn de plannen voor dit gebied niet acceptabel. 
Bovendien vinden we het niet correct dat niet met ons overlegd is.  
Zonneparken zijn een goed idee, (diverse inwoners hebben al zonnepanelen op hun dak en 
dat kan verder uitgebreid worden), maar niet in dit gebied met zo’n grote cultuurhistorisch, 
landschappelijke en recreatieve waarde. 
 
Graag nodigen wij u uit om met ons het gebied te komen bekijken zodat u overtuigd wordt 
van de waarde van het gebied.  
Wij zijn er van overtuigd dat u dan een alternatief zult vinden voor het plaatsen van deze 
parken. Wij denken graag met u mee. 
 
Als bijlagen bij deze brief vindt u 8 foto’s met daarin de handtekeningen van de inwoners die 
deze brief ondertekenen. 
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Bijlage 1 : De kaart uit 1925 
 



Bijlage 2: zie meegezonden foto’s voor de 52 handtekeningen 


