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Groningen schrapt na het verzet van
omwonenden locaties voor kleine zonneparken
bij Haren. Gemeentebestuur zet in op gebieden
bij Ten Boer
De gemeente Groningen ziet bij nader inzien af van vrijwel alle
locaties bij Haren en omgeving voor de aanleg van kleine
zonneparken. Na verzet van inwoners, die de zonneparken zien als
een onaanvaardbare aanslag op het kwetsbare landschap, staan ze
niet meer op de zonnekaart van de gemeente.
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,,We hebben goed naar de inwoners geluisterd en stellen vast dat er voorlopig
genoeg andere mogelijkheden op daken en locaties zijn om zonne-energie te
produceren’’, zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks). Daarmee lijkt na heftige
protesten van dorpsverenigingen en de Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH)
voorlopig de kou uit de lucht. Het collegebesluit betekent dat er voor 2025 geen
zonneparken zullen komen ten zuiden van de stad.
Vijf zonneparken
Het gemeentebestuur biedt met de Groningse aanpak ‘We doun t zulf’, de
mogelijkheid voor de aanleg van vijf zonneparken van ieder maximaal 10 hectare. In
het definitieve voorstel liggen mogelijke locaties voor zonneparken vooral in het
gebied tussen de oostelijke wijken van de stad en Ten Boer. Voorwaarde is dat
wijken en dorpen een zonnepark kunnen aanleggen dat voor 51 procent lokaal
eigendom is.
De gemeente sprak in Haren onder andere met de verenigingen Dorpsbelangen
Onnen, Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen, Burgercomité Haren en Stichting
Landelijk Gebied Haren (SLGH). Broeksma voerde met de betrokken partijen een
verhitte discussie over nut en noodzaak van de locaties. Het SLGH-bestuur wil nog
niet reageren. ,,We moeten het aangepaste beleidsstuk nog lezen.’’
Twintig aanvragen
In het stuk van de gemeente staat waar en hoe lokale gemeenschappen die de
handschoen oppakken, aan de gang kunnen met een zonnepark. Het energieloket
van de gemeente kan hulp bieden aan inwoners die een klein zonnepark willen
opzetten. Bij de gemeente liggen twintig aanvragen van burgerinitiatieven.
Het gemeentebestuur schrijft in het zonneplan dat het zelf de grote zonneparken
exploiteert zodat de opbrengst in de gemeente blijft. Broeksma: ,,De opwekking van
groene energie mag geen prooi worden van een paar miljonairs.’’

Energiemaatregelen
Een deel van de opbrengst uit grote wind- en zonneparken op gemeentegrond kan in
een Fonds Energietransitie worden gestopt. Hieruit worden dan nieuwe
energiemaatregelen bekostigd. ,,Wat je als gemeente wil is ervoor zorgen dat
iedereen mee kan doen met de energietransitie’’, zegt Broeksma. ,,We moeten
ervoor zorgen dat er geen mensen blijven zitten met een te hoge energierekening.’’
De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dit houdt in dat energie
afkomstig moet zijn van duurzame bronnen. De gemeente wil zelf energie opwekken
met wind en zonnepanelen op dak en op land. Ook is veel energiebesparing nodig,
bijvoorbeeld door huizen en gebouwen te isoleren.

