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Gebundelde inzet, creativiteit en lef is nodig van alle betrokken partijen: gemeenten, 

provincie, de lokale energiebeweging en projectontwikkelaars. Die conclusie kunnen we 

trekken na de inspirerende en goed bezochte bijeenkomst ‘Zonneparken passend bij 

Drenthe’ in Ansen. Onder de aanwezigen bleek breed draagvlak te zijn om toe te werken 

naar een gezamenlijke visie op de Drentse klimaatopgave die een basis vormt voor het 

aanleggen van nieuwe zonneparken in het landelijk gebied.  

Men ziet daarbij een belangrijke en actieve rol voor alle partners en zeker ook de 

provincie.  
 

De bijeenkomst werd afgetrapt door Frank Hart (Natuur en Milieufederatie Drenthe) die 

een overzicht gaf van de actuele stand van zaken van bestaande/voorgenomen plannen 

voor zonneparken en de status van gemeentelijke beleidskaders. Duidelijk is dat deze 

ontwikkelingen snel gaan en veel vragen oproept bij meerdere partijen. Drie van de 

twaalf Drentse gemeenten (Borger-Odoorn, Emmen en Hoogeveen) hebben al een 

vastgesteld beleidskader op basis waarvan wordt bepaald of initiatieven voor 

zonneparken in behandeling worden genomen. Vier gemeenten (Midden-Drenthe, 

Coevorden, Assen en Noordenveld) zijn een kader aan het voorbereiden en de resterende 

gemeenten gaan vooralsnog uit van de regelingen die in bestemmingsplannen zijn 

opgenomen. De inhoudelijke randvoorwaarden die worden gesteld in de al vastgestelde 

beleidskaders verschilt sterk, met name op het punt van participatie, maar ook als het 

gaat om de vraag waar zonneparken wel/niet zijn toegestaan.  
 

Henk Schimmel (Enexis Netbeheer b.v.) schetste aan de hand van concrete cijfers een 

indrukwekkend beeld van de enorme toename van het aantal vragen van initiatiefnemers 

om aangesloten te worden op het elektriciteitsnetwerk. De grootste groei zit momenteel 

in (grote) zonne-energieprojecten, zowel dak als veld. Om al deze op handen zijnde 

plannen te kunnen aansluiten zijn flinke investeringen in het netwerk nodig. Echter, 

zonder duidelijke (provinciale) regie ontstaat er veel onzekerheid over hoeveel van de 

plannen die er nu zijn ook werkelijk door zullen gaan. En dus waar in het netwerk 

geïnvesteerd moet worden. Enexis pleit er dan ook voor om eerst een gezamenlijk 

toekomstperspectief te schetsen met daarbinnen duidelijkheid over waar ruimte moet 

zijn voor zonne- en windprojecten.  
 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe ziet op zich ruimte voor zonneparken in Drenthe. 

Voorwaarde is wel dat deze op een goede manier met de omgeving worden ontwikkeld 

en ontworpen. De huidige manier, waarbij ontwikkelaars grondcontracten sluiten en 

veelal te laat in gesprek gaan met de omgeving voldoet niet, zo maakte Christiaan Teule 

in zijn presentatie duidelijk. Doorgaan op die weg creëert maatschappelijke weerstand. 

Dat moet anders. Op basis van een gedeelde ruimtelijke visie, zeggenschap en 

eigenaarschap van omwonenden bij zowel de ontwikkeling en het ontwerp als bij de 

exploitatie van een zonnepark. De energieopgave moet leidend zijn, niet toevallige 

grondcontracten (of een subsidieregeling).  
 



Participatie en acceptatie  
 

De aanwezige deelnemers, afkomstig van gemeenten en lokale energiecoöperaties uit 

heel Drenthe, bogen zich over de vraag: ”Hoe zorgt je voor tijdige en goede participatie 

van bewoners bij grootschalige zonneparken. De discussie hierover werd aangezwengeld 

door twee inleiders. Hotze Hofstra liet aan de hand van een concreet voorbeeld, 

Zonnepark Nieuw Oranjedorp zien dat de gemeente Emmen flink investeert in het 

betrekken van haar inwoners. Betrokkenheid gaat daarbij verder dan alleen mee kunnen 

praten. Ze moeten, bij voorkeur via een lokale energiecoöperatie, ook mee kunnen 

profiteren. Oók als je wat minder te besteden hebt.. Conclusie: Participatie wordt niet 

alleen bereikt door eisen te stellen aan projectontwikkelaars, maar ook door actieve inzet 

en ondersteuning van zowel (verenigde) bewoners als projectontwikkelaars.  
 

Sybrand Frytema de Vries van de Energiewerkplaats Fryslân maakte duidelijk dat er in 

Friesland mooie voorbeelden zijn van wat ze daar “MienskipsEnergie”, ofwel 

gemeenschapsenergie, noemen. De essentie van die aanpak is om eerst met een dorp of 

gemeenschap in gesprek te gaan over de klimaat- en energieopgave en dat het resultaat 

daarvan is dat er ook duidelijkheid ontstaat waar draagvlak voor is. Uit die gesprekken 

komt namelijk naar boven hoeveel duurzame energie er op welke manier moet worden 

opgewekt. Door op deze manier te werken worden bewoners betrokken bij locatiekeuze 

en planvorming – én ontstaat ook een democratisch proces waarbij duidelijkheid komt 

over de verdeling van de financiële opbrengsten.  
 

Samen verder  
 

Met de bijeenkomst ‘zonneparken passend bij Drenthe’ is de basis gelegd voor een 

gezamenlijk vervolg. De Noordelijke Natuur en Milieufederaties zullen hierin samen met 

de koepelorganisaties van de noordelijke energiecoöperaties en Energie Van Ons het 

initiatief nemen. Zo leggen we de basis voor die gaat zorgen voor maatschappelijk 

draagvlak en participatie voor zonneparken, passend bij Drenthe. 
 


