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Onderwerp: het vestigen van een zonnepark in de gemeente Haren

Aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Haren
Raadhuisplein 10
9751 AN Haren
Haren, 24 maarï2417

Geacht college,

Hierbij ontvangt u een (ongevraagd) advies van de Milieuadviesraad inzake het vestigen van een
zonnepark in Haren.

lnleíding
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren heeft in vervolg op de
duurzaamheidsavond op 3 maart 20L6 van meerdere partijen initiatieven aangereikt gekregen voor
de vestiging van een zogenaamd zonnepark in de gemeente. Gelet op het belang van de opwekking
en het gebruik van duurzame en hernieuwbare energie wil de Milieuadviesraad aandachtspunten
benoemen die bij het beoordelen van verzoeken tot het oprichten van een zonnepark in Haren
aandacht zouden moeten kríjgen.
De Milieuadviesraad hecht veel waarde aan de opwekking en gebruik van hernieuwbare energie.

Zonne-energie is hiervoor een prima invulling, de Milieuadviesraad wil elk initiatief tot het vergroten
van opwekking en gebruik van hernieuwbare energie dan ook van harte ondersteunen. Voor de
gemeente Haren geldt echter een aantal specifieke omstandigheden die in het oog gehouden
moeten worden bij met name de grootschalige opwekking van zonne-energie.

Achtergronden zonnepork
Een zonnepark Ís een grote verzameling zonnepanelen om elektriciteit mee op te wekken. Door een

groot aantal zonnepanelen onder gunstige omstandigheden te plaatsen kan op een effectieve en
efficiënte manier elektriciteit worden opgewekt met behulp van zonlicht. Kenmerk van een
zonnepark is dat er fors beslag op (grond)oppervlak wordt gedaan, inmiddels tot wel 30 hectare of
meer.
De zonnepanelen zijn veelal in eigendom van bedrijven of van ideële organisaties. In het geval

zonneparken eigendom zíjn van bedrijven zijn ze vaak het resultaat van strategische of
bedrijfseconomische overurregingen. In het geval een zonnepark eigendom is van een ideële
organisatie wordt met het zonnepark vaak een milieudoel nagestreefd door een alternatief te bieden

voor energie opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen.Zo'n ideële organisatie is ook
regelmatig georganiseerd met behulp van burgerparticipatie; betrokken burgers nemen zelf het
initiatief voor de aanleg van een zonnepark en de exploitatie daarvan. Het verschil ten opzichte van
een zonnepark in eigendom van een bedrijf is dat er gewerkt wordt zonder winstoogmerk.
ln Nederland zijn er inmiddels verschillende voorbeelden van zonneparken, met verschillende
organisatievormen. Wat opvalt is dat de ontwikkeling snel gaat. De omvang van de parken neemt
enorm toe en de prijs voor de aanleg lijkt te dalen.

Inítiotieven ín Haren
Mede naar aanleiding van de duurzaamheidsavond in Haren op 3 maart 201,6 ziln er enkele
initiatieven voor het oprichten van een zonnepark in Haren onder de aandacht van het college van
burgemeester en wethouders gebracht. .
De inÍtÍatíeven onderscheíden zich van elkaar doordat er gedacht wordt aan verschillenden locatÍes.

Concreet gaat het daarbij in ieder geval om de voormalige vuilstort aan de Grootslaan in Haren, De
Glimmeres net buiten Glimmen en de locatie van zorgboerderij De MÍkkelhorst in Haren. In dit
laatste geval zou het gaan om een polycultuur park, waarbij de zonnepanelen worden gecombineerd

met het houden van varkens en schapen die onder de zonnepanelen kunnen lopen.

Ruimtelijke invulling
Voor het vinden van een geschikte locatie voor een zonnepark in Haren moet rekening worden
gehouden met een specifiek kenmerk van de gemeente Haren. Voor Haren geldt dat de
onbebouwde grondoppervlakte zonder gebruiksdoel zeer beperkt is. Dit betekent dat de vestiging
van een (omvangrijke) zonnepark vaak tot een conflict zal leiden met het huidig gebruiksdoel van de
betreffende locatie.
De drie aangedragen locaties voor een zonnepark maken dit probleem meteen duidelijk. Van de drie

locaties is na een korte beschouwing één erg onzeker en valt één af. De locatie aan de Grootslaan is
onzeker in verband met de onverenigbare bestaande functie van het terrein. De aanwezigheid van
(gevaarlijk) afual vereist in de ogen van de MAR het openhouden van de mogelijkheid het aanwezige
afual op termijn te kunnen verwijderen en/of beheersmaatregelen te kunnen treffen. De locatie
Glimmeres valt af vanwege de bijzondere status van het gebied en de strijdigheid met het
bestemmingsplan .
De locatie op of bij de Mikkelhorst lijkt van de drie het meest kansrijk. Indien er in geslaagd wordt

een zonnepark te realiseren met behoud van de bestaande functionaliteit van de zorgboerderij is dit
een optie waarbij de strijdigheid met het bestaande gebruiksdoelachterwege blijft.
Bovenstaande maakt goed duidelijk dat de vestiging van een zonnepark in Haren het meest succesvol
is als strijdigheid met het huidig gebruiksdoel beperkt is. Wat de Milieuadvíesraad betreft heeft dit
voor Haren de voorkeur en kan dit worden gerealiseerd door gebruik te maken van daken van grote

gebouwen, braaklíggende terreinen en b'rjvoorbeeld op de P+R-terreinen in Haren.
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Zonneparken kunnen worden opgericht en geëxploiteerd met behulp van ideële organisaties. Deze
organisaties kunnen ook plaatselijk betrokken zijn; burgers van Haren kunnen participeren in zulke
organisaties.
Plaatselijke betrokkenheid en burgerparticipatie zijn belangrijk wat de Milieuadviesraad betreft. Het
feit dat de gemeente Haren een gebrek heeft aan geschikte locaties voor een zonnepark zal een
commerciële exploitatie van een zonnepark vrijwel onmogelijk maken (tenzij de optie P+R-terreinen
perspectief biedt). Feitelijk kan de vraag gesteld worden of de gemeente Haren het ruimtelijk

tiberhaupt in zich heeft om een commerciële exploitatie van een zonnepark mogelijk te maken.
Wellicht dat dit beter overgelaten kan worden aan andere gemeenten.

Rolgemeente
De rol van de gemeente bij het oprichten en exploiteren van een zonnepark in Haren is tweeledig. In

de eerste plaats bewaakt de gemeente de ruimtelijke ordening in de gemeente. De gemeente toetst
eventuele aanvragen aan geldende wet- en regelgeving. Het is belangrijk dat gemeente formuleert

op welke wijze zij eventuele aanvragen voor de oprichting van zonneparken wil beoordelen.
Maar de gemeente heeft ook een taak en ambitie t.a.v. het verduurzamen van het energiegebruik in
de gemeente. Naast het bieden van afgewogen randvoorwaarden voor het produceren van
duurzame energie zou de gemeente Haren in moeten zetten op het gebruik van duurzame energie in
Haren, ongeacht waar die geproduceerd wordt. De inschatting is dat de mogelijkheden voor
grootschalige productie van duurzame energie in Haren beperkt is. In dat verband zou de gemeenten
in íeder geval moeten formuleren hoe zij vindt dat de verduurzaming van energiegebruik in Haren er
uit zou moeten zien. Lokaal opgewekte zonne-energie zou hieraan best een bijdrage kunnen leveren,
maar het lijkt dat dit op slechts beperkte schaal een oplossing zal bieden voor duurzaam
energiegebruik in Haren.
Om het verduurzamen van energiegebruik in Haren te versnellen moet de gemeente Haren
nadenken welke stimulansen zij in kan zetten. Financiële beleidsinstrumenten, verminderen
regeldruk en actieve voorlichting zijn slechts een paar voorbeelden.
Op het gebied van het verduurzamen van energiegebruik ontstaan interessante innovaties.
ïechnieken als het onttrekken van warmte aan afual- en rioolwater, het inzetten van

vergistingsinstallaties en andere vormen van het verwerken van biomassa en geothermie dienen zich
aan. Nu is de tijd om deze innovaties op hun merites te beoordelen en waar mogelijk te
ondersteunen.

Advies:

1.
2.
3.
4.

Formuleer criteria voor het beoordelen van een aanvraag voor een zonnepark;
Wees kritisch ten opzicht van commercieel geëxploiteerde parken ;
Formuleer beleid dat mogelijkheden biedt aan verantwoord tweeledig gebruik van de
ruimte;
Stimuleer plaatselijke betrokkenheid en burgerparticipatie;

Aanvullend:

5. Bepaal hoe de verduurzaming van het energiegebruik in Haren er uit moet zien;
6. Bepaal hoe zonneparken gesitueerd in de gemeente Haren hieraan bij kunnen dragen;
7. Bepaal welke (beleids)instrumenten de gemeente kan inzetten voor de verduurzaming van
het energiegebruik in Haren.

Hoogachtend,
Namens de Milieuadviesraad Haren

Dr. B.H. Ruessink

Drs. H.M. Westra

Voorzitter
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