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Geachte leden, 

 

Duurzaamheid, maar hoe…niet  te begrijpen….  

Het grootste zonnepark wordt binnenkort geopend, door Chint (Buitenlandse  belegger) in midden 
Groningen  
Hiervoor wordt 117 hectare landbouwgrond gebruikt. Alles moet duurzaam, heel goed, maar je moet 
je wel afvragen of dit wel de goede manier is. 
 
Het park is zo groot dat er in de directe omtrek geen enkele grootverbruiker ( boven de 83 Ampere 
aansluiting  ) zonnepanelen kan installeren op hun daken of verloren ruimtes. Het elektriciteitnet zit 
vol, zeker tot 2024. Zie kaart  en gebieden met schaarste.  Mensen die een SDE + subsidie dit voorjaar 
toegewezen hebben gekregen, kunnen  hier ,afhankelijk van plek  niet eens meer  gebruik van 
maken, omdat er geen elektriciteit teruggeleverd kan/mag  worden. O.a. directe omgeving Zuidlaren) 

Het is  zo belangrijk dat zonnepanelen geïnstalleerd worden, waar ook een deel zelf van de energie 
verbruikt wordt, maar dit kan nu niet meer. De betrokkenheid en motivatie om duurzaam te zijn 
wordt hiermee flink teruggebracht voor ondernemers, maar ook sportclubs, scholen, boerenschuren 
en overheidsgebouwen, zij kunnen geen gebruik meer van maken van de mogelijkheid om 
zonnepanelen te installeren. 
 Het is niet te begrijpen dat er niet  gecoördineerd wordt en landbouwgebied moet echt niet zo maar 
weggegeven worden voor zonnepanelen. Ook de boeren organisatie LTO is het hier helmaal mee 
eens. 
 
Wordt momenteel gesproken dat boeren uitgekocht moeten worden i.v.m. het stikstof beleid en dat 
landbouw bij Natura 2000 gebieden aan banden gelegd moeten worden ( zie kaart Natura 2000 voor 
de noordelijke gebieden  ) Als het echt moet, zouden zonneparken aangelegd kunnen worden bij 
Natura 2000 gebieden dat helpt de natuur echt . 

Vind dat er door de politieke partijen zeker gesteld moet worden, dat er geen goede landbouwgrond 
meer voor zonneparken wordt gebruikt en dat er gezorgd moet worden dat niet alle netbelasting 
ruimte weggegeven wordt  aan zulke grootleveranciers zodat andere niet meer op het net kunnen! 
Weg motivatie , betrokkenheid enz. 
Als Gemeente, Stichting, Bedrijf enz. kun je mooie plannen maken om de duurzaamheid te vergroten, 
maar andere hebben al beslist voor je en het ergste is, je kunt geen kant meer op. 
Hier is duidelijk het een en ander gebeurt wat niet wenselijk is en uiteindelijk averechts werkt! 
 
 
B. Lukkien 

https://www.enexis.nl/zakelijk/duurzaam/beperkte-capaciteit/gebieden-met-schaarste
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