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Stadse Fratsen - Resultaat (column) 

Het was de week van grote contrasten in politiek Groningen. 

Wethouder Roeland van der Schaaf en Inge Jongman (en in hun kielzog de PvdA, 

ChristenUnie, D66 en GroenLinks) hielden zich vorige week in de raadsvergadering doof 

voor bezwaren van omwonenden tegen de vestiging van Skaeve Huse aan de Hoofdweg. Ze 

toonden zich blind voor de vernietigende conclusies van een onafhankelijk onderzoek over de 

vestiging van deze 'aso-woningen' en bleken gevoelloos voor de moppers van buurgemeente 

Midden-Groningen.   

Tegelijkertijd presenteerde collega Philip Broeksma van GroenLinks een drastisch herzien 

beleidskader zonneparken. Dit stuk oogstte een jaar geleden een storm van kritiek. Steen des 

aanstoots: het plan om zonne-industrie mogelijk te maken in het kwetsbare landelijke gebied 

tussen Glimmen en Haren. Het regende bezwaren uit de voormalige gemeente Haren. In 

plaats van IJzeren Heinig vast te houden aan zijn plan, besloot Broeksma de boel nog eens 

tegen het licht te houden.  

Hij fietste op een prachtige zomeravond door het gebied, sprak persoonlijk met drommen 

bezorgde en een tikje aangebrande omwonenden, hij organiseerde (online) inspraaksessies, 

belegde expertmeetings en kwam deze week met een plan waarin de duurzaamheidsambitie 

nog steeds overeind staat (er komen grote zonneparken bij Westpoort en Meerstad, er komen 

veel meer panelen op daken) maar waarin veel meer rekening wordt gehouden met bezwaren 

en zorgen van Stadjers en bewoners van Haren en Ten Boer.  

Zonne-industrie in kwetsbaar landschap is van de baan. Ook in De Vork bij Haren kan de boer 

blijven boeren en kunnen de Harenaars blijven wandelen. Wel blijven kleine zonneparken 

(onder strenge voorwaarden) mogelijk, maar alleen als de buurt ook meedoet.  

Je zou je kunnen afvragen waarom het beleidskader van een jaar geleden uberhaupt ooit de 

wereld in is geschopt. En er valt ook heus wel wat af te dingen op hoe het allemaal gelopen is, 

maar onder de streep mogen Stadjers zich in de handen knijpen met dit resultaat.  

Bram Hulzebos 

 


