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Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge zit niet stil!
In de Garmer en Thesinger Express (G&T) van maart 2021 hebben wij ons, de Initiatiefgroep
Leefomgeving Thesinge, aan de lezers mogen voorstellen. Sindsdien hebben we zeker niet
stilgezeten! Graag willen we jullie in dit artikel bijpraten over belangrijke ontwikkelingen die
de leefomgeving in Thesinge en omstreken raken.
Maar allereerst nog even over ons. In reactie op ons eerste korte artikel in de G&T kwamen
verschillende mensen op ons af om ons te wijzen op onderwerpen en ontwikkelingen in het
dorp. Hartstikke leuk. ‘Is dat niet een onderwerp voor jullie?’ hoorden we vaak. Soms ging
het om vragen rond de energietransitie, om aanleg van zonneparken, maar ook om beheer
van bermen of om plannen voor nieuwe wandelpaden … Deze vragen waren voor ons
aanleiding om nog eens goed stil te staan bij wat nu wel of niet iets is voor onze
initiatiefgroep. Anders gezegd: wat zijn onze missie en doelstellingen?
Missie en doelstellingen
In een notendop zien we onze missie als volgt: wij zetten ons in voor milieu- en
klimaatvriendelijke ontwikkelingen in en rond Thesinge, waarbij het behoud en de
bevordering van het natuurlijke en agrarische landschap centraal staan. Deze missie vertaalt
zich in een aantal doelstellingen:
•
•
•

Als Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge willen we ons inzetten voor het landschap en
voor de flora en fauna; we ondersteunen het behouden en bevorderen van deze hoge
natuurwaarden, die tevens aantrekkelijk zijn voor alle dorpsbewoners én recreanten.
We willen meedenken bij initiatieven gericht op natuur-inclusieve landbouw.
We willen meedenken over de gevolgen van een energietransitie en van overige
ontwikkelingen op het gebied van milieu, stedenbouw en verkeer voor onze leefomgeving

En EcoThesinge dan?
In de G&T van januari 2021 stond een bericht “Energiecoöperatie Thesinge ziet het
levenslicht”. En menig lezer denkt inmiddels misschien: Deze missie en doelstellingen van
de Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge lijken toch op die van EcoThesinge? Inderdaad
hebben onze initiatiefgroep en EcoThesinge veel raakvlakken; we vullen elkaar goed aan en
werken dan ook geregeld en goed samen. EcoThesinge is erop gericht en wil
vergemakkelijken dat het dorp aan de slag gaat met zowel energie besparen als met het
duurzaam opwekken van energie. Net als wij pleit ze in eerste instantie voor zon op daken
en pas dan voor een zonnepark passende bij de energiebehoefte van het dorp. Dit past goed
bij ons streven naar een zo goed mogelijk behoud van het open, agrarisch gevormde
landschap in Thesinge en omgeving.
Wat vindt de Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge van de energietransitie?
Onze doelstellingen betekenen zeker niet dat we tegen de energietransitie en het streven
naar meer duurzame energie zijn. Meer nog: wij vinden het inzetten op de energietransitie
een logische, noodzakelijke en wenselijke stap. En ja, in deze context kunnen we ons ook
voorstellen dat er in de omgeving van ons dorp een klein zonnepark gerealiseerd zal worden.
Maar, voordat zo’n stap gezet wordt, vinden wij het belangrijk dat aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan:

•
•
•
•
•

Allereerst dienen de mogelijkheden van “zon op daken” uitgeput te zijn.
De technische infrastructuur van het netwerk moet in staat zijn de extra opgewekte
stroom te verwerken, wat nu deels nog niet het geval is.
Er moet rekening gehouden worden met de te verwachten verbeterde rendementen van
zonnepanelen en andere technische innovaties.
De grootte van het gebied aan kleine zonnepark(en) dient gerelateerd te zijn aan de
energiebehoefte van het dorp.
Bij de keuze van geschikt gebied voor de eventuele aanleg van een klein zonnepark
moet worden gezocht naar een oplossing die het landschap zo min mogelijk aantast.

Welke plannen heeft de gemeente?
De gemeente Groningen heeft in een concept-beleidskader Zonneparken haar plannen
geschetst waar en op welke schaal ze (kleine) zonneparken toestaat. Van de inhoud van dit
document, en vooral de gevolgen voor onze directe leefomgeving, zijn we nogal
geschrokken.
Allereerst: wist u dat het hele gebied tot aan de grenzen van het dorp aangewezen is als
geschikt voor zonneparken? Het hele dorp zou dus ‘omringd’ kunnen worden door
zonneparken. In de plannen gaat het dan weliswaar om kleine zonneparken (tot 10 ha), maar
met een onderlinge afstand van 500 meter mogen meerdere parken van dit formaat
gerealiseerd worden. Ons lijkt een dusdanige wildgroei en versnippering een vreselijke klap
voor het dorpsgezicht en het landschap in dit gebied. En tevens ook zonde van de
vruchtbare agrarische grond. Ten tweede: wie gaat de afgedankte panelen na 30 jaar veilig
en milieubewust opruimen? Wij willen dit vraagstuk niet naar de volgende generatie
doorschuiven maar nu van een antwoord voorzien.
We hebben onze stem laten horen
Bij de eerste schrik over de plannen is het niet gebleven: we hebben onze stem laten horen
en in de afgelopen periode tweemaal een uitgebreide inspraakreactie op het conceptbeleidskader Zonneparken bij de gemeente ingediend. We hebben daarbij op meerdere
punten onze zorg uitgesproken. Wilt u kennisnemen van onze volledige inspraakreacties,
vraagt u deze dan op bij: leefomgeving.thesinge@gmail.com. Tevens hebben we in het
kader van een door de gemeente georganiseerde Webinar onze zienswijze kunnen
presenteren.
Wist u overigens dat we ook hebben ingesproken op de Omgevingsvisie van de gemeente
Groningen? Daarbij hebben we gereageerd op de onderwerpen: recreatie/ toerisme,
ontmoetingsplekken jong/oud, toekomst van de agrarische sector, verduurzaming van
woningen/ leefomgeving en landschap. Ook deze inspraakreactie kunt u bij ons opvragen
via: leefomgeving.thesinge@gmail.com.
Hoe gaat het nu verder?
Bij het voorgaande willen we het niet laten. We blijven zoeken naar mogelijkheden om te
bereiken dat er nog aanpassingen komen in het concept-beleidskader Zonneparken. Bijv. dat
veel voorzichtiger omgegaan wordt met het beschikbaar stellen van agrarische grond voor
zonneparken en zo geen onnodige aantasting van ons landschap plaatsvindt.
Een ander punt vraagt inmiddels ook onze aandacht. Het dorp Thesinge lijkt bij de
gemeente, afwijkend van oorspronkelijke plannen van de provincie, in trek te zijn voor het
plaatsen van meerdere windturbines. Daar dient de gemeente een zogenaamde
Windverkenning aan vooraf te laten gaan. Op dit moment inventariseren we wat dit kan
inhouden voor ons dorp. Uiteraard blijven we jullie hierover op de hoogte houden.
Tot slot! We staan van harte open voor feedback en eventuele kritische opmerkingen van
jullie, de bewoners van Thesinge en omgeving. Hoe meer bewoners hun ideeën met ons
delen, des te groter de kans dat we tot een aanpak kunnen komen waarbij energietransitie
en het behoud van ons mooie landschap zo goed mogelijk samengaan. Dus, heeft u
suggesties, of heeft u een kritische opmerking, laat het ons weten via een mail naar:
leefomgeving.thesinge@gmail.com.

