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Zorgen over steun
voor zonneparken
GERDT VAN HOFSLOT

GRONINGEN/ASSEN Bij het ontwer-
pen en aanleggen van zonnepar-
ken moet veel meer rekening wor-
den gehouden met de omgeving.
Dat zeggen noordelijke energie-
koepels.

In een hartenkreet van gezamenlijke
vertegenwoordigers van lokale
energiecoöperaties in Groningen,
Friesland en Drenthe en van de drie
noordelijke milieufederaties wordt
een lans gebroken voor meer bewo-
nersparticipatie.

,,De komst van nieuwe zonnepar-
ken moet anders dan nu het geval
is’’, zegt Marjolijn Tijdens van de Na-
tuur- en Milieufederatie Groningen.
,,We hebben geleerd van de dingen
die niet goed zijn gegaan. Zoals de
problemen rond de aanleg van nieu-
we grootschalige windparken. Die is
verkeerd opgepakt en van boven op-
gelegd. Daarom hebben we nu in een
manifest zeven vuistregels opge-
steld voor overheden en ontwikke-

laars.’’ Volgens Tijdens wordt de
komst van een nieuw energiepark
nu vaak bepaald door de grondposi-
tie. ,,Die is meestal leidend. En daar-
naast wordt er vooral gekeken waar
het stopcontact is, de aansluiting op
het elektriciteitsnetwerk. Wij willen
dat er veel meer en ook eerder wordt
gepraat met de omgeving, die moet
leidend zijn bij de komst van een
nieuw park. En liefst zien we dat om-
wonenden ook deels eigenaar van
een park worden. De parken moeten
echt van en voor de omgeving wor-
den. Help ze daar ook bij, zeggen
wij.’’

De vuistregels hebben behalve op
de rol van de omgeving onder meer
ook betrekking op energiebesparing
en het goed inpassen van het park in

de omgeving. Ook wordt meegege-
ven om bij het zoeken van locaties
voor zonne-energie eerst te kijken
naar de mogelijkheden van daken,
bedrijfsterreinen, geluidswallen en
braakliggende terreinen.

Het is niet overal kommer en
kwel, zegt Tijdens. ,,Er zijn ook voor-
beelden van plaatsen waar zonne-
parken wel met bewoners zijn ont-
wikkeld of worden ontwikkeld. Het
draagvlak is daar meestal ook groter.
Bijvoorbeeld in Ten Boer, Delfzijl,
Assen en Emmen.’’

De initiatiefnemers roepen over-
heid en projectontwikkelaars op
kennis te nemen van de vuistregels
en na te denken over manieren om
zonne-energie aan te leggen met de
omgeving.

Tijdens: ,,Gemeenten en provin-
cies moeten meer beleid maken,
aangeven wat ze graag willen en die
voorwaarden vastleggen. Nu wor-
den ze vaak overvallen door de ont-
wikkelingen. En projectontwikke-
laars kunnen zelf natuurlijk ook iets
doen.’’

‘Windenergie is
soms verkeerd
opgepakt en van
boven opgelegd’


