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  Geachte heer, mevrouw, 

 

In de Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 is besloten dat 500MWp aan 

zonneparken binnen de gemeentegrenzen nodig is. Met het Beleidskader Zonneparken 

– Fase I heeft uw raad in 2019 vastgesteld dat deze opgave ruimtelijk haalbaar is en 

welke voorwaarden moeten worden gesteld aan de uitwerking. De zonneparken zijn 

nodig, ook als alle geschikte daken in de gemeente gebruikt gaan worden voor 

zonnepanelen. Nu ligt als resultaat van fase II het concept-beleidskader voor om vrij te 

geven voor inspraak, waarin deze uitwerking is vormgegeven voor locatiekeuze en 

ontwerp, lokaal en sociaal eigendom en met in de aanpak een onderscheid tussen 

kleine en lokale zonneparken (max. 10ha) en grootschalige zonneparken (>10ha). 

Verschillende partijen en partners hebben hierin meegedacht en er zijn webinars 

georganiseerd voor belangstellende inwoners. Deze versie voor inspraak biedt de 

gelegenheid tot reacties uit de samenleving op dit concept.  

 

Belangrijkste punten in dit beleidskader zijn: het aanwijzen van twee zoekgebieden 

voor grootschalige zonneparken waarvoor separate gebiedsvisies worden opgesteld, 

het geven van een handreiking voor kleine en lokale zonneparken, het regelen dat de 

opbrengsten maximaal terugvloeien naar de Groninger gemeenschap, en dat 

zonneparken zo aangelegd en ontworpen worden dat deze een meerwaarde vormen 

voor de omgeving. Het beleidskader dient als kader voor vergunningverlening, waarbij 

de gemeente bevoegd gezag is. 

 

Voor het terug laten vloeien van de opbrengsten naar de gemeenschap werken we het 

algemene streven in het nationale Klimaatakkoord (‘50% van de energieproductie in 

handen van de omgeving’) concreet uit met een eigen aanpak voor lokaal en sociaal 

eigendom, conform de twee moties die uw raad aangenomen heeft: ‘Kracht van 

lokaal’ (2019-31) en ‘Laat omwonenden van zonneparken financieel meeprofiteren’ 

(2020-10). 

 

Tot op heden is al 150MWp aan zonneparken gerealiseerd of vergund. Er is ruimte 

voor 300MWp grootschalige zonneparken in de zoekgebieden en max. 50MWp voor 

kleine en lokale zonneparken elders. Hiermee is de opgave van 500MWp volledig 

belegd. De voortgang ervan wordt in 2023 geëvalueerd. Tot die tijd is er geen 
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aanleiding ruimte te geven aan grootschalige zonneparkinitiatieven van andere 

partijen. 

 

De mogelijkheid om elektriciteit terug te leveren op het elektriciteitsnet neemt de 

laatste jaren snel af. Dit komt vooral door de snelle groei van veel zonnedak- en 

zonneparkprojecten. Op dit moment is de transportcapaciteit ontoereikend om alle 

nieuwe aanvragen te faciliteren. Er is nog voldoende capaciteit om kleine zonnedaken 

aan te sluiten maar het aansluiten van nieuwe zonneparken is op dit moment nergens 

meer mogelijk. Dit geldt voor de gehele gemeente en ook voor de regio. Daarom is het 

noodzakelijk om aan de oostkant van de gemeente een nieuw hoogspanningsstation te 

bouwen in Meerstad-Noord en deze te verbinden met een nieuwe 

hoogspanningsleiding. Naar verwachting is er in 2024 weer voldoende netcapaciteit. 

 

Op 17 november 2020 heeft het college het concept-beleidskader ‘Zonneparken in 

gemeente Groningen’ vastgesteld. Dit wordt van 18 november tot en met 16 december 

2020 vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de beeldvormende sessie ‘energie: warmte & 

opwekking’ op 2 december nemen wij u mee in de conceptversie van het beleidskader 

zonneparken. Na verwerking van de uitkomsten van de inspraak leggen wij in maart of 

april 2021 het beleidskader ter vaststelling aan u voor. 

 

Het concept-beleidskader zonneparken is vanaf 18 november 14:00 uur te vinden op: 

https://gemeente.groningen.nl/zon 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 
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