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Geachte gemeenteraad, 
 
Middels dit schrijven maak ik graag mijn zorgen kenbaar ten aanzien van het beoogde RES bod van 5,7 TwH voor de Regio 
Groningen. Dit doe ik vanuit mijn persoonlijke ervaring als omwonenden van een toekomstig grootschalig zonnepark en mijn 
vakinhoudelijke kennis als bioloog.  
 
U als gemeenteraad neemt op korte termijn een belangrijk besluit inzake het RES bod. Een besluit die u neemt in 
gezamenlijkheid met andere gemeenten en de provincie Groningen. Een gezamenlijk besluit waarbij u de verantwoording 
deelt voor het gehele RES bod en niet enkel dat deel wat binnen u gemeente en onder uw voorwaarden tot uitvoering komt.  
 
Het beoogde bod van 5,7 TwH vanuit de RES Regio Groningen is zeer ambitieus. Met ambities is niets mis maar met dit 
ambitieuze bod wordt Groningen wederom de energie hofleveranciers voor de rest van Nederland. We hebben dit 1 keer te 
veel meegemaakt en hiervan likken we nog steeds de wonden. Toen is de overheid geen betrouwbare partner gebleken. 
 
Met de belofte van lokaal eigenaarschap en lusten voor 50% terug naar de regio en haar burgers komt ons Groningslandschap 
in de verkoop. Want duidelijk is geworden dat er geen enkele juridische basis is om deze gelofte te doen standhouden. Er 
worden mooie woorden gebruikt zoals participatie en het landschap als drager voor de transitie. 
 
Maar wat ik ervaar als omwonende van een toekomstig grootschalig zonnepark in Polder Lageland is dat theorie en praktijk 
twee verschillende werelden zijn. Zeker als de praktijk wat langzamer op stoom lijkt te komen en de raderen toch vaak 
moeten blijven draaien Dan blijkt duurzaamheid vanuit economisch perspectief nog weer een andere werkelijkheid te zijn. 
Graag neem ik u mee in mijn ervaringen, ervaringen die door vele omwonenden van zonneparken worden gedeeld. 
Ervaringen die vele burgers in Groningen nog zullen meemaken, zeker indien er gekozen wordt voor een RES bod van 5,7 
TwH. 
 
Polder Lageland, ooit uw gemeentelijk grondgebied, verkocht aan gemeente Groningen onder de voorwaarden dat er geen 
bebouwing meer mocht plaats vinden. Waarmee, mede vanuit financiële overwegingen, hier nu een grootschalig 
energielandschap moet komen. De omwonenden zijn hier zeker niet op tegen maar streven naar een ecologisch en 
landschappelijk verantwoorde inrichting, waarbij burgers, de energie coöperatie CDL en overige gebiedspartijen zorgvuldig 
worden betrokken. Wethouder van der Schaaf trekt echter zijn eigen lijn en waarschuwt de gemeenteraad met grote 
financiële gevolgen, groter dan de coronacrisis, wanneer de raad een andere invulling beoogd dan de 250 hectare 
zonnepanelen zoals nu het uitgangspunt is.   
 
Ik ervaar als burger van uw gemeente nu aan den lijve wat de gevolgen van de RES kunnen zijn, al ver voordat we met de RES 
van start gaan. Niet dat ik zozeer kritisch ben op het beleid van mijn eigen gemeente, maar ik ervaar wel de zure vruchten 
van de ambities van een buurgemeente en het gebrek aan een integrale aanpak ten aanzien van zonneparken op land. 
 
Waar het mij als burger om gaat is dat er beter geluisterd wordt door politiek, ambtenaren en ontwikkelaars en dat daarmee 
deze noodzakelijke transitie echt samen met de Groningers een breed gedragen beweging gaat worden. Stap 1 daarin is mijns 
inziens een stapje terug in de ambities zodat we iedereen mee krijgen in deze beweging. Geef hierin het vertrouwen en de 
ondersteuning aan de lokale energie coöperaties. Bouw vertrouwen op in de praktijk en vergoot op basis van dit vertrouwen 
de ambities. Dat is draagvlak creëren! Wanneer u als gemeente Midden Groningen voor een iets minder ambitieus maar nog 
ruim voldoende RES bod van 4 TwH kiest dan toont u daarmee goed bestuur, daadkracht en leiderschap.  
 
Als Bioloog vrees ik dat grote oppervlaktes kostbare landbouw verloren gaan, terwijl deze van groot belang zijn voor de 
transitie naar natuurinclusieve landbouw, behoud van biodiversiteit in het landelijkgebied en overige klimaatopgaves zoals 
CO2 opslag.  
 
Door een verantwoorde ecologische en landschappelijke inpassing kunnen al deze doelen gediend worden, maar de grond in 
Groningen is goedkoop en de ambities zijn erg hoog. Niet iedere gemeente en niet iedere ondernemers is terughouden met 
ontwikkeling van zonneparken in het buitengebied, zoals de gemeente Midden Groningen.  
 
Zonder heldere kaders haalt u met dit huidige RES bod, gezamenlijk met de overige gemeenten en de provincie, het paard 
van Troje naar binnen. Ook hier getuigt het van goed bestuur wanneer u een stapje terug doet in de ambities. Zodat we 
kennis en ervaring kunnen opdoen en we niet over 30 jaar de volgend generatie wederom met een groter herstelopgave 
opzadelen.  
 



Een stapje terug die ook de energiebedrijven de ruimte geeft om het netwerk op orde te maken, zodat opgewekte energie 
ook daadwerkelijk benut kan worden.  Waarbij ook de ruimte ontstaat om gezamenlijk met het bedrijfsleven te kijken naar 
alternatieven voor opslag en transport van energie. 
 
Dat geeft de u als gemeente Midden Groningen en als RES Regio Groningen voldoende de tijd om te werken aan nieuw 
vertrouwen, het ontwikkelen van energie innovaties en de juridische kaders om lokale lusten en verantwoorde inpassing 
werkelijk mogelijk te maken.  
 
Beste gemeenteraad, ik vraag u te gaan voor een lager RES bod, zodat u burgers, ondernemers en uw kostbare landschap 
mee kunt krijgen in deze transitie. Verder vraag ik u proactief in gesprek te gaan met uw buurgemeente Groningen om van 
Polder Lageland een pracht project te maken dat als voorbeeld voor de overige projecten in RES Regio kan dienen. Met daarin 
ecologische en landschappelijk inpassing als uitgangspunt voor een echt klimaatbestendige toekomst.  
 
Want we zullen het samen moeten doen, de energietransitie en het werken aan een klimaatbestendig Groningen. Maar geef 
ons als Groningers dan ook de ruimte om aan te haken in plaats van op voorhand af te haken. 
 
 
Drs. A. Holtes Alserda 
Inwoner van Lageland en Bioloog 
d.d. 25 mei 2020 
 


