
Bijlage recente artikelen over negatieve gevolgen van Zonneparken, zijnde zonne 

industrieterreinen  

 

•  “Het Rijk haalt ruimtelijk de teugels aan, maar wie gaat dat voelen?”; (8 mei 2020, 

Gemeente.nu) waar minister Ollongren stelt dat de complexe en deels strijdige 

maatschappelijke opgaven en de toenemende ruimtelijke druk, een rijksturing onafwendbaar 

maken, omdat het Rijk zich te weinig heeft bemoeid met het indelen van de ruimte in 

Nederland. Hierdoor zie je dat zonneparken worden gerealiseerd, maar daken van 

industrieterreinen en woningen onbenut blijven.  

 

• Kamerbrief 23 mei 2019 “Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit Raad voor Cultuur”, waarin de 

Raad gemeenten oproept te investeren in kennis, deskundigheid en visievorming. Hierdoor 

zijn een betere beleidsontwikkeling en betere plannen mogelijk en heeft een gemeente een 

sterkere positie in ontwikkelingen die het lokaal niveau overstijgen. Dit n.a.v. de Verklaring van 

Davos.  

 

• “Iedereen voelt nu dezelfde landschapspijn”. Een interview met Rijksbouwmeester Floris 

Alkemade over de betekenis van de Verklaring van Davos voor de Nederlandse praktijk. (5 

maart 2020 Binnenlands Bestuur) ‘Door het ontbreken van regie worden de prachtigste 

landschappen vernacheld’, aldus Alkemade. 

 

• Dagblad van het Noorden 14 mei 2020. ‘Vereniging Groninger Dorpen: Burger staat 

buitenspel in energiestrategie 

 

• Dagblad van het Noorden 15 mei 2020 ’Groninger Belang pleit voor verplicht 

reserveringsfonds voor energie-investeerders’. De fractie van Groninger Belang in de 

Provinciale Staten wil dat alle energie-investeerders verplicht opbrengsten opzij zetten om 

afgeschreven zonneparken en windmolens op te ruimen. Daarvoor dient de fractie een motie 

in bij het college van Gedeputeerde Staten. “Zonder zo’n fonds is de kans aanwezig dat 

investeerders en overheden naar elkaar kijken als er kosten gemaakt moeten worden voor 

onderhoud of het afbreken van deze wind- en zonneparken”, aldus Statenlid Hans Haze. 

Volgens de fractie is Groningen onder de grond al verpest en is het  blijvend verpesten van 

het Groninger landschap en vergezichten voor Groninger Belang onacceptabel. Haze: “Het 

fonds moet voorkomen dat dezelfde historische blunder wordt begaan als bij de gaswinning.” 

 

• RTV Noord (18 mei 2020) ’Netbeheerder worstelt met aanbod wind- en zonneparken in 

Noord-Nederland. TenneT is hard op zoek naar oplossingen om de dreigende overbelasting 

van het hoogspanningsnetwerk in Noord-Nederland te voorkomen. De landelijk netbeheerder 

roept daarbij de hulp in van het bedrijfsleven. 

 

• ‘Wij hebben als regio al genoeg gedaan’ (HS Krant, d.d. 27 mei 2020), waarin raadslid van de 

gemeente Midden-Groningen, Sharon Min namens de VVD aangeeft dat de provincie veel te 

hard van stapel loopt als het gaat om windmolens en zonneparken. 

 

• ‘Delfzijl gaat niet akkoord met Groninger energieplannen’ (RTV Noord 10 juni 2020) Naast de 

hoogte van het bod -het bod voor de zogeheten Regionale Energie Strategie- heeft Delfzijl 

meer kanttekeningen. Zo wil de gemeente zo min mogelijk hinder voor inwoners en het 

landschap en een betere communicatie. Daarover moet volgens het gemeentebestuur beter 

worden nagedacht. Ook wil Delfzijl zoveel mogelijk gebruikmaken van zonnepanelen op 

daken, in plaats van zonneparken en windparken op weilanden. 

 



• ‘Gemeente Midden-Groningen landelijk koploper zonnepanelen bij bedrijven’ (RTV Noord 19 

juni 2020) In de gemeente Midden-Groningen stond eind vorig jaar met 115 megawatt van alle 

Nederlandse gemeenten het grootste vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven opgesteld. 

(…) De zonnepanelen op daken in de gemeente Groningen waren vorig jaar goed voor 38,8 

megawatt. In de provincie als geheel wordt naar verhouding veel zonnestroom opgewekt. 

Vorig jaar was dat 170 miljoen kilowattuur. Hiermee kunnen zo'n 48.000 huishoudens van 

stroom worden voorzien.  

 

• ‘Windturbines en zonnepanelen passen niet bij internationale natuurdoelen’ 

(Vogelbescherming Nederland, 16 juni 2020). Onderzoek wijst uit dat windmolens slecht zijn 

te verenigen met een Natura 2000-status en de daaraan gekoppelde doelen. (…) Ook velden 

met (drijvende) zonnepanelen (op het water) gaan ten koste van leefgebied van beschermde 

en bedreigde vogels. (…) Bovendien nemen de panelen licht weg, wat van invloed is op het 

(onderwater)leven en de voedselvoorziening van allerlei dieren. Minder licht betekent minder 

plankton en waterplanten, dus minder zuurstofproductie in het water. Dit heeft directe 

gevolgen voor de visstand, waarmee het ook niet goed gaat in het IJsselmeergebied. 

 

• ‘Draagvlak voor windmolens bij Groningen neemt af: 'Links en rechts staat de stad straks in 

de schaduw van die reuzen' (DvhN, 8 juni 2020) Onderzoekers hielden twee enquêtes onder 

6500 betrokken huishoudens en bedrijven. Jan Peutz, lid van de klankbordgroep Roodehaan, 

vindt het logisch dat het draagvlak afneemt naarmate mensen beter op de hoogte zijn. Hij zet 

zich in voor behoud van het landschap én de open blik op de stad. “Dat belang neemt alleen 

maar toe naarmate mensen beter op de hoogte zijn van de feiten over bijvoorbeeld de 

regionale energiestrategie en de effecten van de windmolens.’’ 

 

• Regiokrant 24 juni 2020 (voorpagina) 'Bezwaar tegen tweede zonnepark Sappemeer'. 

Bewoners van Sappemeer, verenigd in de Stichting Platform Sappemeer, zijn benaderd door 

Chint en Solarfieds, twee ontwikkelaars 

van zonneparken die vergaande plannen hebben om achter het Achterdiep in Sappemeer 

Noord naast het al bestaande 117 hectare grote zonnepark, 

nog een tweede zonnepark te realiseren. De inwoners van Sappemeer Noord zijn fel gekant 

tegen nog een zonnepark in ‘hun achtertuin’. 

 

• Regiokrant 1 juli 2020 (pagina 8)' Gemeente is duidelijk: Omwonenden tegen: dan geen 

tweede Zonnepark Sappemeer'.  Inwoners van Sappemeer-Noord hoeven zich vooralsnog 

geen zorgen te maken dat er in ‘hun achtertuin’ een tweede zonne(panelen) park gaat komen. 

Een woordvoerder van de gemeente laat nu desgevraagd weten dat, mocht een zonnepark-

ontwikkelaar daartoe plannen hebben, zij eerst naar de inwoners van het betreffende gebied 

moet om het draagvlak voor zo’n zonnepark te peilen. Is daarvoor geen draagvlak, dan gaat 

de hele zaak niet door, zo meldt de gemeente en bovendien, bij diezelfde gemeente is geen 

enkele aanvraag binnengekomen voor een vergunning voor zo’n park. 

 

• RTV Noord (1 juli 2020’ ´Proef met dimbaar zonnepark om netwerk beter te gebruiken. Op 

steeds meer plaatsen wordt groene stroom geproduceerd met windmolens en zonnepanelen. 

Zoveel, dat op sommige momenten het netwerk alle opgewekte elektriciteit nauwelijks kan 

verwerken. Uitbreiding van het netwerk kost jaren en honderden miljoenen euro's. Als 

nevenoplossing proberen Enexis en andere netwerkbeheerders elders in het land met slimme 

methodes de bestaande capaciteitsruimte beter te gebruiken.  

 

 



• RTV Noord (6 juli 2020) ‘Zonneparken: goud voor de ontwikkelaars, nauwelijks verdiensten 

voor inwoners’. Zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond in de vier noordelijke 

provincies. Voor de ontwikkelaars van die zonneparken is het lucratieve handel. Maar van de 

verdiensten zien de inwoners van gemeenten in Noord-Nederland nauwelijks iets terug. Dit 

blijkt uit onderzoek van de vier noordelijke omroepen. 

 

• Regiokrant 9 september 2020 (voorpagina) 'Petitie tegen Zonnepark'. De tegenstanders 

hebben een gesprek gehad van anderhalf uur met de wethouder. Tijdens dit gesprek konden 

de bezwaren tegen dit in de ogen van de Sappemeersters ‘zeer onzalig plan’ worden 

uitgelegd. Op het gebied van informatieverstrekking aan de aanwonenden van het beoogde 

gebied in Sappemeer-Noord, gaf wethouder Borg, aldus Platform-voorzitter Bob Zuidersma, 

toe dat de gemeente steken heeft laten vallen. Zuidersma: ,,Ook werd wederom duidelijk dat 

de informatie vanuit de gemeente en wat ons voorgeschoteld werd door de 

projectontwikkelaars, nogal van elkaar verschilde.’ Er werd de wethouder ruim 

tweehonderdvijftig handtekeningen aangeboden tegen een zonnepark. ,,Dit lijkt wellicht niet 

veel, maar behelst slechts de ongeveer driehonderd woonadressen die zich aan de noordkant 

van de A7 bevinden in Sappemeer-Noord. Ook uit andere delen van Sappemeer kregen wij 

veel steunbetuigingen, waaruit opgemaakt kan worden dat er geen enkel draagvlak aanwezig 

is voor deze, zeer ingrijpende ontwikkelingen in ons zo geliefd woongebied’’ 

• Financieel Dagblad (10-9-2020)  ‘Botsing tussen democratie en vergroening’. ‘Het schuurt 
hevig tussen energietransitie en democratie’.  

 

• Financieel Dagblad (24-9-2020) ‘Meedelen in windpark blijkt wassenneus’ Van het voornemen 
van gemeenten en provincies om omwonenden van zon- en windparken mee te laten delen in 
de winst, blijkt nauwelijks iets terecht te komen. 

 

• Dagblad van het Noorden (24 oktober 2020: Zonneparken ‘Miljoenen euro’s verspild bij 
aanleg’. De ongebreidelde aanleg van zonneparken in Groningen en Drenthe leidt  
tot miljoenen aan onnodige investeringen en een vertraging van de uitrol  
van duurzame energie, zegt energiedeskundige Rob Jacobs. Hij legt uit  
hoe het volgens hem zit. 
Gebrek aan regie bij de aanleg van grootschalige zonneparken in  
Groningen en Drenthe leidt tot verspilling van miljoenen euro’s en remt  
de verduurzaming van het energiesysteem. Dat stelt energiedeskundige Rob  
Jacobs. Volgens hem kan in beide provincies veel meer zonnestroom worden  
opgewekt zonder dat, zoals nu gebeurt, er kapitalen worden geïnvesteerd  
in het elektriciteitsnetwerk. De boodschap van Jacobs: produceer de zonnestroom op  
plaatsen waar die direct kan worden gebruikt of opgeslagen. Dat maakt  
veel van de kostbare investeringen in het netwerk overbodig. 
 
,,Ik gun die ondernemers hun winst wel”, zegt Jacobs. ,,Ze doen ook  
niets dat niet mag. Maar het is zo zonde van het geld, de energie en de  
landbouwgrond die ermee verloren gaan.” 
 
 
 


