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Voorwoord 
 

Leeuwarden, april 2017 

Voor u ligt het adviesrapport “een duurzamer Haren” dat is opgesteld door ons: 6 

studenten Management van de Leefomgeving van hogeschool Van Hall Larenstein te 

Leeuwarden. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van het onderzoek dat in Haren 
heeft plaatsgevonden in de periode januari- april 2017. 

In de onderzoeksperiode is een online enquête afgenomen onder de inwoners van Haren 

(en omgeving) om antwoorden op diverse vragen rondom het thema duurzaamheid in 
beeld te brengen.   

Tijdens deze periode hebben wij ook veel contact gehad met onze vraageigenaar. 

Daarom zouden wij coöperatie Duurzaam Haren graag willen bedanken voor hun hulp 

en houding tijdens deze periode. Wij zijn hun erg dankbaar en waarderen hun inzet 

enorm. Verdere dank gaat uit naar onze begeleider vanuit de hogeschool: Anne Clasquin, 

waarmee wij wekelijks een tutorgesprek hebben gehad over de voortgang van het 
proces.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars van Gorp, Isa Jansen of Lorkeers, Christy Eijkelkamp, Jesse Piët en Niek 

Oosterbaan. 

Ontbrekend op de foto: Jorn Koster. 
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Samenvatting  
Het doel is om Nederland in 2050 CO² vrij te maken. De doelstelling van de Nederlandse 

overheid is een grote opgave waar iedereen aan mee moet werken. Gelukkig heeft de 

gemeente Haren dit besef ook, met de gedachte om meer projecten omtrent 

duurzaamheid van de grond te krijgen. De coöperatie Duurzaam Haren wil graag 

bijdragen aan het vergroten van de bereidheid en het bewustzijn onder de inwoners van 

Haren omtrent het thema duurzaamheid. Vanuit deze wens is er een onderzoek opgezet 

wat leidt tot enkele adviezen waardoor de coöperatie bereidheid en bewustzijn kan 

vergroten. Verder is er ook advies gegeven over de meest geschikte locaties voor een 

zonneweide in Haren en omgeving. Voorafgaand aan de adviezen zijn er verschillende 

aspecten onderzocht. Allereerst is het beleid omtrent duurzame energie en zonneweides 

geïnventariseerd op Europees, nationaal en regionaal niveau. Hierin is gekeken naar de 

potentie van het huidige beleid en tevens naar knelpunten. Aan de hand van 

schaduwwerking op gebouwen, grondgebruik, dichtheid van infrastructuur, 

bereikbaarheid van bouwlocatie en schaduwwerking van bomen is er een kaart 

ontwikkeld die de meest optimale plekken laat zien voor de aanleg van een zonneweide. 

Daarnaast is er vanuit een bottom-up benadering, in de vorm van een online enquête, 

onderzoek gedaan naar de bereidheid en het bewustzijn van de bewoners omtrent 

duurzame energie. Aan de hand van deze onderzoeken zijn er enkele belangrijke 

adviezen naar voren gekomen waaronder een communicatieplan, een plan voor 

informatievoorzieningen naar de bewoners toe, een kaart met de beste locatie voor een 

zonneweide en een plan om deze (potentiële) locaties op zijn best te benutten. Met deze 

adviezen kan de coöperatie Duurzaam Haren hopelijk een goede start maken naar een 
duurzame en groene leefomgeving voor haar dorp en gemeente. 
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H1. Inleiding 
1.1 Achtergrond en aanleiding 
De gasvoorraad in Nederland raakt steeds verder op terwijl de vraag naar energie steeds 

groter wordt. Daarnaast heeft Nederland als doelstelling om in 2050 geen C02 meer uit 

te stoten. Dit betekent dat heel Nederland langzamerhand over moet schakelen naar een 
duurzame energiebron zoals zonne- energie of windenergie (Rijksoverheid, 2017).  

Om het nationale doel te kunnen behalen heeft de gemeente Haren, zoals vele 

gemeenten in Nederland, haar eigen doelstellingen opgesteld om duurzamer te worden. 

De gemeente Haren heeft als doelstelling om in 2030 25% minder CO2 uit te stoten ten 

opzichte van 2009. Verder wordt er op dit moment weinig gedaan om projecten rond 

het thema duurzaamheid in de gemeente op te starten.  

Om meer projecten rondom het thema duurzaamheid van de grond te krijgen is de 

coöperatie Duurzaam Haren opgericht. Via deze coöperatie kunnen initiatiefnemers uit 

de gemeente Haren collectief actie ondernemen om stappen te zetten richting een 

duurzame toekomst voor Haren. De coöperatie draagt bij aan het vergroten van 

bereidheid en bewustzijn op het gebied van duurzaamheid onder de bewoners van de 

gemeente Haren (coöperatie Duurzaam Haren, 2017). Verder wil de coöperatie met deze 

bewoners duurzame energie gaan opwekken door collectieve plannen op te zetten.  

De coöperatie werkt breder dan alleen het dorp Haren en neemt ook het buitengebied 

mee, namelijk de postcoderoos. Deze postcoderoos bestaan uit een viercijferige 
postcode. Deze postcoderoos is meegenomen in het projectgebied (te zien in figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1. Projectgebied (Esri, 2016) 
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1.2 Probleemstelling 
In Haren wordt er op dit moment te weinig gedaan om de doelstellingen die in 2030 

gehaald zouden moeten worden te bereiken. De voornaamste oorzaak hiervoor is de 

matige bereidheid en het bewustzijn bij bewoners om samen te werken aan een 

duurzame toekomst. Hier valt niet alleen energie onder maar ook circulaire economie 

bijvoorbeeld. 

1.3 Doelstelling  
Het doel van de coöperatie Duurzaam Haren is om doormiddel van de coöperatie de 
bereidheid en het bewustzijn over duurzaamheid bij de bewoners te vergroten.  

Het doel van dit adviesrapport is om de coöperatie een goed advies te geven over 

mogelijkheden op het gebied van communicatie en op het gebied van zonneweides en de 

aanleg hiervan. Het advies moet uiteindelijk de coöperatie helpen hun doelstellingen te 
kunnen behalen.   

1.4 Hoofd- en deelvragen 
Om tot een goed advies te komen in dit onderzoek zijn de volgende hoofd- en deelvragen 

opgesteld.  

Hoofdvraag: 

Op welke manier kan de coöperatie Duurzaam Haren hun collectieve zonne- 

energieplannen het best uitwerken tot een plan en presenteren aan bewoners van Haren 

en omgeving?  

Deelvragen: 

1. Hoe kan de coöperatie Duurzaam Haren ervoor zorgen dat meer inwoners willen 

investeren in een collectief energieplan? 

2. Waar zien de bewoners van Haren en omgeving mogelijkheden bij het verduurzamen 

van hun leefomgeving, en waar zou op ingezet kunnen worden? 

3. Hoe kan het landschap positief veranderd worden bij de aanleg van een collectieve 

zonneweide?  

4. Welke gebieden zijn geschikt voor een zonneweide binnen de gemeente Haren? 

 

1.5 Leeswijzer 
Het rapport is in verschillende onderdelen opgebouwd. In de inleiding komen de 

achtergrond, de probleemstelling en de doelstelling naar voren. Hierin zijn ook de 

hoofd- en deelvragen verwerkt. Hoofdstuk 2 omvat de materialen en methoden die zijn 

gebruikt tijdens het onderzoek. Het derde hoofdstuk bevat de gebiedsbeschrijving. In 

hoofdstuk 4 is de volledige enquête uitgewerkt in grafieken en diagrammen. Het vijfde 

hoofdstuk, het advies, is opgedeeld in de vier deelvragen. Hierin wordt elke deelvraag 

apart behandeld en ook wordt er afzonderlijk van elkaar een advies en conclusie 

gevormd. Hierna volgt het eindadvies en de discussie. In de bijlagen zijn het GIS-rapport 

en de beleidsnotitie te vinden.  
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H2. Materiaal en Methode  
In dit hoofdstuk wordt er beschreven hoe de onderzoeksresultaten tot stand zijn 

gekomen. De onderdelen die gebruikt zijn voor het onderzoeksresultaat wordt 

beschreven door middel van een methode- en materiaalbeschrijving. Ook zijn er in 

samenwerking met de coöperatie Duurzaam Haren diverse randvoorwaarden opgesteld.  

2.1 Methode 
Tijdens de onderzoekperiode is er gebruik gemaakt van verschillende technieken om 

informatie te verkrijgen.  Ten eerste is er met de coöperatie afgesproken hoe het 

onderzoek aangepakt gaat worden en welke onderwerpen belangrijk zijn. Dit is 

meegenomen in de online enquête die de bewoners van Haren en omstreken in konden 

vullen.   

2.1.1 Enquête  

De enquête is de belangrijkste input voor het uitvoeren van het onderzoek. De enquête 

is online opengesteld van 3 tot 19 maart 2017 om een zo hoog mogelijke respons te 

krijgen, aangezien het verspreiden en ophalen van papieren enquêtes niet haalbaar was. 

Men kon de enquête invullen via een tablet of computer. Om de enquête en het 

onderzoek te promoten is er ook geflyerd in het dorp op vrijdag 3 maart. Hierin zijn de 
bewoners aangespoord om de enquête in te vullen.  

De hoofdonderwerpen van de enquête waren: 

▪ Het bewustzijn van bewoners ten opzichte van duurzame energie. 
▪ De bereidheid van bewoners om te investeren in duurzame energie. 
▪ Of bewoners al bezig zijn met energiebesparende maatregelen. 
▪ De houding van bewoners ten opzichte van de Coöperatie Duurzaam Haren. 
 

De resultaten zijn te vinden in hoofdstuk 4. 

2.1.2 

Er is niet alleen gebruik gemaakt van gegevens uit de enquête, ook is er verschillende 

literatuur gebruikt voor het onderzoek. Deze methode hielp om te zorgen dat er beter 

advies gegeven kon worden op de deelvragen. Er zijn vooral rapporten gebruikt van 

overheidsinstanties die werken op verschillende niveaus zoals Europees, nationaal en 

regionaal niveau.  
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2.2 Materiaal  
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal materialen die ondersteunend 

waren in het analyseren van de resultaten.   

2.2.1 SPSS 

De analyse van de online enquête is gemaakt via SPSS. Dit statistiek programma zet alle 

data om in grafieken en tabellen waar conclusies uit getrokken kunnen worden. Hiermee 

is dus ook de factoranalyse uitgevoerd die te vinden is in hoofdstuk 4.  

2.2.2 ArcGIS 

Het programma ArcGIS is gebruikt voor het onderzoeken of er mogelijke ruimtes zijn 

voor zonneweides in de buurt van Haren. Hier zijn verschillende criteria voor gebruikt, 

om zo tot een geschiktheidskaart te komen. Het stappenplan en de kaarten zijn te vinden 

in bijlage I.  

2.2.3 Enquetemaken.nu  

De enquête is online opgesteld via enquetemaken.nu. Het voordeel van dit programma is 

dat de data meteen geëxporteerd kan worden naar SPSS, waarna er meteen analyses 

gemaakt kunnen worden.  

2.3 Randvoorwaarden 
Voor het project zijn enkele randvoorwaarden opgesteld: 

▪ Er zal wekelijks contact plaatsvinden met de vraageigenaar. Dit zal telefonisch of via 
de mail plaatsvinden.  

▪ De enquête wordt 2 weken opengesteld, namelijk van 3 maart tot 19 maart 2017.  
▪ Het onderzoeksgebied is de gemeente Haren en één postcoderoos verder.  
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Figuur 2. De gemeente Haren (Google Maps, 2017). 

H3. Gebiedsbeschrijving  
3.1 Het dorp Haren 
Haren is een dorp gelegen in het noorden van Nederland. Het dorp Haren bevindt zich in 

de provincie Groningen en maakt deel uit van de gemeente Haren (zie figuur 2) waar 

ook de dorpen Noordlaren, Glimmen en Onnen onder vallen (Gemeente Haren¹, n.d.).  

De gemeente Haren bestaat uit zo’n 19.000 inwoners (Provincie Groningen, 2016) en 

het dorp Haren bestaat uit zo’n 15.000 inwoners (Gemeente Haren³, 2014). De 

bevolking in de gemeente Haren bestaat uit relatief veel ouderen. In 2015 bestond de 

leeftijdsklasse 40-49 uit 2.656 inwoners, de leeftijdsklasse 50-64 uit 4.173 inwoners, de 

leeftijdsklasse 65-79 uit 3.474 inwoners en slechts 1.600 inwoners waren 80 jaar of 

ouder (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015). Veel jongeren trekken na het afmaken 

van de middelbare school weg naar de grotere steden. Toch is Haren een aantrekkelijke 

gemeente voor gezinnen tussen de 25-49 jaar. Voornamelijk inwoners uit de stad 

Groningen trekken naar de gemeente toe omdat zij zich aangetrokken voelen door het 

woonmilieu (Gemeenteblad, 2016).  

Haren en omgeving is dan ook een gebied waar landbouw en wonen de boventoon 

voeren in het landgebruik. In het dorp zijn diverse voorzieningen aanwezig voor de 

inwoners, voor de grotere voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op de stad 

Groningen. Ook zijn er een aantal grote bedrijven aan de buitenranden van het dorp 

gevestigd en bevinden zich in het noorden van Haren meerdere scholen.  

Ten westen van Haren loopt de A28 en de spoorlijn die loopt van Groningen tot Assen. 

Dit zijn twee grote verkeersaders die door het gebied lopen. Ten westen van deze 

verkeersaders ligt het Paterswoldsemeer, dit meer dient voornamelijk als recreatiemeer 

en heeft een rijke geschiedenis in de verveningsperiode (Gebied Paterswolde, n.d.).  

Verder zijn er ook belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente en provincie 

Groningen. De gemeente Haren gaat namelijk fuseren met de gemeenten Groningen en 

Ten Boer. Het fuseren zal zowel bestuurlijke als beleid vormige gevolgen hebben. Het 
fuseren zou moeten plaatsvinden op 1 januari 2019 (Groningen nieuws, n.d.). 
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3.1.1 Historie 

Het dorp Haren heeft haar geschiedenis te danken aan haar ligging op de noordelijke 

uitloper van de Hondsrug, een lage heuvelrug in Drenthe. De naam Haren is dan ook 

afkomstig van de toevoeging ‘haar’ wat betekend: hoge rug in het landschap begroeid 
met grassen en struikgewas (Vonk, 1973).  

De eerste sporen van bewoning in de gemeente Haren gaan terug naar 4.500 jaar 

geleden. Tijdens archeologische opgravingen zijn er bekergraven, grafheuvels en een 

hunebed gevonden. De opgravingen en vondsten van munten en potscherven wijzen 

erop dat in de gemeente al sinds de romeinse tijd en vroege middeleeuwen bewoning 

heeft plaatsgevonden (Gemeente Haren⁵, n.d.).  

Rond de middeleeuwen waren de gemeentedorpen verschillende buurtschappen. Met 

andere buurtschappen vormden ze het rechtsgebied Gorecht (zie figuur 3). Dit gebied is 

rond 1040 geschonken door de toenmalige Duitse keizer aan de bisschop van Utrecht. 

De bisschop van Utrecht voerde hier het geestelijke en wereldlijke gezag uit. Rond 1392 

kreeg de stad Groningen het Gorecht in pacht. In 1460 werd het Gorecht van de 

toenmalige bisschop door de stad Groningen gekocht. Zo kreeg de stad recht om te 

spreken en te besturen in het Gorecht. Aan het einde van de zestiende eeuw werd de 

stad Groningen en het ommeland de provincie Groningen, ook Haren maakte hiervan af 
toen deel van uit (Gemeente Haren², n.d).  

 

Figuur 3.  Het rechtsgebied Gorecht (Landschappen van Noord- Nederland, n.d.). 
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Ook lag tussen het dorp Haren en de stad Groningen het belangrijke 13e -eeuwse 

vrouwenklooster Yesse, te zien in figuur 4 (Gemeente Haren, ⁴ n.d.). De vrouwen in het 

klooster verrichte naast het religieuze werk ook lichte arbeid. Dit lichte arbeid bestond 

uit het verzorgen van de kruiden- en keukentuin, stoffen spinnen en garen weven. Toch 

sloot in 1594 het klooster als gevolg van de reformatie (Klooster Yesse, n.d.). Op de plek 

waar het klooster heeft gestaan bevindt zich nu het gehucht Essen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Geomorfologie, bodem en hoogte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Plattegrond van het vrouwenklooster Yesse (Klooster Yesse, n.d.). 

Figuur 5. Geomorfologische kaart (alterra,2016) 
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De geologische opbouw van Haren en omgeving is gevormd door de diverse ijstijden: het 

Elsterien, Saalien en Weichselien. In de eerste ijstijd: het Elsterien, dat tussen 475.000 

tot 410.000 jaar geleden plaatsvond, werd Noord-Nederland bedekt met landijs. Er werd 

tijdens deze periode geen keileem afgezet en stuwwallen gevormd. Daarmee verschilt 

het Elsterien met het Saalien, de periode waarin er wel stuwwallen werden gevormd 

met lokaal opgestuwd materiaal in de vorm van keileem. Keileem is een mengsel van 

keien, grof gesteente en zand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De invloeden van het Saalien zijn nog steeds te zien in het huidige landschap, zie de 

geomorfologische kaart aangegeven met 4K1: dit wordt in de kaart aangegeven als lage 

stuwwal. Ook in de hoogtekaart zijn er nog veel invloeden van de ijstijden te zien. Zo zie 

je duidelijk de hoogteverschillen die in herkenbare richting van noord naar zuid 

gevormd zijn, deze richting is kenmerkend voor het Elsterien. Ook zijn de gevolgen van 

het Weichselien zijn nog steeds zichtbaar in Haren en omgeving. In deze tijd lag er een 

dikke laag dekzand in grote delen van Nederland, zo ook op de noordelijke deel van de 

Hondsrug (waar Haren zich op bevindt). Niet alleen op de Hondsrug was het dekzand te 

vinden maar ook op de veengronden is dit zichtbaar, zie de bodemkaart aangegeven met 

kVc; waardveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen 

(Meijles, 2015).  Kortom, Haren en omgeving kent een veelzijdige geologische structuur, 

bodem en verschil in hoogte.  

 

 

 

 

 

Figuur 6. Bodemkaart van Haren (Bodemdata, n.d.). 
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Figuur 7. Hoogtekaart Projectgebied Haren (Esri Nederland, 2016). 
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H4. Enquête-uitslag 
In dit hoofdstuk wordt er in beeld gebracht hoe de online enquête is ingevuld. Daarnaast 

wordt de representativiteit van de enquête weergeven.  

4.1 De respons  
De online enquête is afgenomen in de periode van 3 maart tot 19 maart 2017 en heeft 

een respons van 130 behaald. Als dit wordt vergeleken met het aantal inwoners van het 

dorp Haren namelijk 18.856 is de respons 0,7%. Hiermee kan worden aangetoond dat 

de online enquête een steekproef is, omdat het percentage zo laag is. Het is ook normaal 

dat een online enquête een lagere respons heeft dan een enquête die huis aan huis wordt 

verspreid. Dat spreekt mensen sneller aan om de enquête in te vullen. De online enquête 

is aselect wat betekent dat niemand is uitgesloten om aan de enquête deel te nemen.  

 
Figuur 8.  Aantal respondenten in wijken 

In de enquête is er aan de respondenten gevraagd om de wijk waar in zij/hij woont in te 
vullen. Op deze manier is er duidelijk te zien hoeveel respondenten van iedere buurt de 
enquête heeft ingevuld.  
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4.2 Algemeen 
In het thema algemeen volgen de resultaten op basis van de persoonlijke situatie van de 

respondenten. De onderwerpen die in dit thema aan bod komen zijn onder anderen: 

leeftijd, samenstelling huishouden, opleidingsniveau en woonplek.  

Leeftijd van de respondent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 9 zijn de leeftijdsklassen van de respondenten uitgedrukt in percentages. Hier 

is te zien dat 4% van de respondenten valt onder de leeftijdscategorie 18-30 jaar. 

Daarnaast heeft 12% van de respondenten aangegeven tussen de 31 en de 40 jaar te 

zijn. Opvallend is dat de meerderheid van de respondenten onder de leeftijdscategorie 

51-64 jaar valt. Dit scheelt niet veel met de leeftijdscategorie 65+, waar slechts 31% van 
de respondenten onder valt.   

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Wat is uw leeftijd?  
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Samenstelling huishouden van de respondent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het figuur hierboven is te zien dat de meerderheid van de respondenten 

samenwonend is met thuiswonende kinderen (35% van de respondenten). Daarnaast 

woont slechts 24% van de respondenten samen, maar hebben geen kinderen meer 

thuiswonend. Ook 25% van de respondenten is samenwonend zonder kinderen en 9% 

van de respondenten is alleenstaand zonder kinderen.   

Opleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10. Hoe is uw huishouden samengesteld?  

Figuur 11. Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
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In figuur 11 is af te lezen dat het opleidingsniveau is verdeeld in zes categorieën 

namelijk: basisonderwijs, HAVO, VWO, MBO, HBO en WO. Van de respondenten heeft de 

meerderheid, 45%, een universitaire opleiding afgerond. Daarnaast heeft 40% van de 

respondenten een hbo-opleiding. Verder heeft 5% een mbo-studie gevolgd en 8% de 

havo gedaan. Uit de resultaten komt naar voren dat de respondenten over het algemeen 
hooggeschoold zijn.  

Woonplek van de respondent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben de respondenten aan kunnen geven in welk gebied zij wonen. Hier komt 

naar voren dat 61% van de respondenten in Haren woont. Verder heeft 25% 

aangegeven uit Oosterhaar te komen en heeft 15% van de respondenten ingevuld uit de 

volgende plaatsen te komen: Glimmen, Hemmen, Noordlaren, Onnen, verspreide huizen 

op de Hondsrug en de gemeente Groningen.  

 

 

 

 

 

Figuur 12. Geef uw woonplek aan  
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Bij de volgende vraag: woont u in een huur of koopwoning, heeft 90% van de 

respondenten aangegeven in een koopwoning te wonen en 10% van de respondenten 

heeft aangegeven te wonen in een huurwoning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14. Is uw huis goed geïsoleerd?  

Figuur 13.  Woont u in een huur of koopwoning?  
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Ook het isoleren van woningen werkt mee aan het verduurzamen van Haren. Uit het 

bovenstaande figuur is af te lezen dat 75% van de respondenten een woning heeft die 

goed geïsoleerd is en slechts 25% van deze respondenten geeft aan dat de woning nog 

niet goed geïsoleerd is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 15 is te zien dat de meerderheid van de respondenten aangeeft te wonen in een 

2 onder 1 kap huis. Daarnaast woont 32% van de respondenten in een vrijstaand huis, 

19% in een rijtjeswoning en 10% in een appartement. Opvallend is dat 0% van de 

respondenten woont in een boerderij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15. In wat voor een type huis woont u?  
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4.3 Bewustzijn 
Het Nederlandse energielandschap verandert. Het is de bedoeling dat er steeds minder 

gas wordt gewonnen in Nederland, maar hoe zorgen wij ervoor dat we er nog steeds 

warm bij kunnen zitten in de winter? De resultaten van dit hoofdstuk zullen inzicht 
geven in de ideeën van de respondenten over ‘oude’ en ‘nieuwe’ vormen van energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo geeft 38% van de respondenten aan met de bovenstaande stelling hun 

energievoorziening (altijd toegang tot gas en elektriciteit) helemaal als vanzelfsprekend 

te zien en maar slechts 5% van de respondenten geeft aan het hier helemaal mee oneens 

te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16. Ik zie mijn energievoorziening (altijd toegang tot gas en elektriciteit) als vanzelfsprekend.  
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Naast dat de meerderheid van de respondenten zijn of haar energievoorziening als 

vanzelfsprekend ziet is 47% van de respondenten er zich helemaal van bewust dat het 

opwekken van duurzame energie gepaard gaat met veranderingen van het landschap. 

Van de respondenten is 37% het hier enigszins mee eens. Daarnaast heeft 11% van de 

respondenten hier een neutrale mening over en een kleine 6% is het hier enigszins mee 

oneens tot helemaal mee oneens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17. Ik ben mij ervan bewust dat het opwekken van duurzame energie gepaard gaat met 
veranderingen van het landschap.  

Figuur 18. Ik ben mij ervan bewust dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn.  
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In figuur 18 is te zien dat 54% van de respondenten het helemaal eens is met de stelling: 

ik ben mij ervan bewust dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Daarnaast is 25% 

van de respondenten het enigszins eens met de stelling. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat de meerderheid van de respondenten zich ervan bewust is dat Nederland in 

2050 aardgasvrij moet zijn. Slechts 10% van de respondenten is het enigszins niet met 
de stelling eens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig worden er in Nederland al veel actie ondernomen op het gebied van 

duurzame energie. Toch is 42% van de respondenten het helemaal niet eens met de 

stelling: ik vind dat er genoeg gedaan wordt op het gebied van duurzame energie in mijn 

omgeving. Daarnaast is 33% van de respondenten het er enigszins niet mee eens met de 

stelling. Dit betekent dat de meerderheid van de respondenten vinden dat er op dit 

moment nog niet genoeg wordt gedaan op het gebied van duurzame energie in zijn/ 

haar omgeving. Daarentegen heeft 14% van de respondenten een neutrale mening over 

deze stelling en is 12% van de respondenten het met deze stelling eens tot enigszins 
eens.  

 

 

 

 

Figuur 19. Ik vind dat er genoeg gedaan wordt op het gebied van duurzame energie in mijn omgeving.  
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4.4 Opwekken van duurzame energie  
In dit hoofdstuk worden de resultaten in beeld gebracht die gaan over de mening van de 

respondenten over het opwekken van duurzame energie en de bereidheid om te 

verduurzamen.  

Bereidheid om te verduurzamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het figuur hierboven zijn de resultaten te zien van de stelling: ik ben bereid om mijn 

woning te verduurzamen. Hierbij geeft 49% van de respondenten aan helemaal bereid te 

zijn om zijn of haar woning te verduurzamen. Daarnaast geeft 33% van de respondenten 

aan het enigszins eens te zijn met deze stelling en slechts 3% van de respondenten is 

helemaal niet bereid om zijn of haar woning te verduurzamen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figuur 20. Ik ben bereid om mijn woning te verduurzamen.  
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Figuur 22. Ik vind het belangrijk dat er duurzame energie gebruikt wordt in plaats van fossiele brandstoffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig is ook het investeren in een duurzaam collectief energieplan een 

mogelijkheid om in energie te voorzien. In het figuur hierboven is te zien dat de 

meerderheid van de respondenten bereid is om te investeren in een duurzaam collectief 

energieplan. Dit is te zien door de 34% respondenten die het helemaal eens zijn met de 

stelling en 39% van de respondenten die het enigszins eens zijn met de stelling. 

Daarnaast heeft 19% van de respondenten een neutrale mening over deze stelling en is 

slechts 8% van de respondenten het niet helemaal eens met deze stelling.  

Energietransitie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21. Ik ben bereid om te investeren in een duurzaam collectief energieplan.  
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In figuur 22 is te zien dat de meerderheid van de respondenten het helemaal eens is met 

de stelling: ik vind het belangrijk dat er duurzame energie gebruikt wordt in plaats van 

fossiele brandstoffen. Slechts 16% van de respondenten is het hier enigszins mee eens, 

en maar 4% is het hier niet helemaal mee eens. Kortom, de meerderheid van de 

respondenten vinden het belangrijk dat er vormen van duurzame energie gebruikt 

worden in plaats van fossiele brandstoffen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het bovenstaande figuur laat het verband zien tussen de respondenten die zich bewust 
bezighouden met duurzame energie en die hun woning willen verduurzamen door 
middel van zonnepanelen. Figuur 23 laat zien dat de respondenten die zich bewust 
bezighouden met duurzame energie meer open staat voor de optie om zonnepanelen 
aan te schaffen dan de respondenten die niet bewust bezig zijn met duurzame energie.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 23. Ik vind mijn woning verduurzamen door energie op te wekken via zonnepanelen – ik houd mij 
bewust bezig met duurzame energie.  
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Figuur 24 laat de mening van de respondenten uit de diverse woonplekken rondom 
Haren zien over de mogelijke problemen die zij hebben bij het opwekken van duurzame 
energie via een zonneweide. Het figuur laat zien dat het overgrote deel van de 
respondenten niet tegen een zonneweide is, ongeacht hun woonplek. 

Figuur 24. Ik zou er problemen mee hebben als er energie wordt 
opgewekt via een zonneweide in mijn leefomgeving – geef uw 
woonplek aan via de kaart.  
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Zoals te zien is in figuur 25 is het merendeel van de respondenten voor het afnemen van 

duurzame energie van lokale producenten. Het merendeel van deze respondenten vindt 

dat er nog niet genoeg wordt gedaan aan duurzame energie in zijn/haar omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25. Ik wil duurzame energie afnemen van lokale producenten – ik vind 
dat er genoeg gedaan wordt op het gebied van duurzame energie in mijn 
omgeving.  
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In figuur 26 is te zien dat de meerderheid van de respondenten zich bezig houdt met 
duurzame energie. Deze meerderheid bestaat niet alleen uit de respondenten met een 
koopwoning. Meer dan 50% van de respondenten met een huurwoning houdt zich ook 
bewust bezig met duurzame energie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figuur 26. Ik houd mij bewust bezig met duurzame energie – woont u in een huur of koopwoning 
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Figuur 27. Ik gebruik zonnepanelen om zonne- energie op te wekken.  

Figuur 28. Ik gebruik zonneboilers om warmte op te wekken.  
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Hoewel een groot deel van de respondenten bewust bezig is met duurzame energie zijn 
er veel minder respondenten die ook daadwerkelijk gebruik maken van zonnepanelen of 
zonneboilers. Van de respondenten maakt 18% gebruik van zonnepanelen en slechts 4% 
maakt gebruik van zonneboilers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 29 geeft de redenen weer waarom de respondenten niet bewust bezig zijn met 

duurzame energie. 33% van de respondenten geeft aan meer informatie te willen over 

het onderwerp voordat er geïnvesteerd wordt. Een andere grote groep beschikt niet 
over de nodige kennis (18%).  

Figuur 29. Waarom bent u niet bewust bezig met duurzame energie?  
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4.5 Energiebesparende maatregelen 
Gebruik maken van maatregelen op het gebied van duurzame energie is goed voor het 
milieu, maar wanneer er slordig wordt omgegaan met energie is dit een verspilling. 
Daarom is het belangrijk om energiebesparende maatregelen van bewoners in kaart te 
brengen. Minder energie gebruiken zorgt immers ook voor minder CO2-uitstoot. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 30 laat zien hoe de respondenten aankijken tegen energiebesparing in hun 

woning en tevens of zij bewust bezig zijn met duurzame energie. 84% van de 

respondenten is bewust bezig met energiebesparing. Het valt wel op dat de meerderheid 

(62%) ook bewust bezig is met duurzame energie. Maar tevens houdt 17% zich niet 

bezig met energiebesparing in hun woning.  

Figuur 30. Bent u bewust bezig met energie besparen in uw woning – ik houd mij bewust bezig met duurzame 
energie.  
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Figuur 31. Op welke manier wilt u energie besparen in uw woning?  

Figuur 32. Op welke manier heeft u energie bespaard?  
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Figuren 31 en 32 laten zien op welke manieren de respondenten willen besparen in hun 

woning en op welke manieren ze al hebben bespaard. Slechts 8% van de respondenten 

wil niet besparen in energie.  

4.6 Duurzaamheid in Haren 
Het laatste onderdeel van de enquête bestaat uit vragen over de bekendheid van 
Duurzaam Haren en het energieloket van de Gemeente Haren. Tevens konden de 
respondenten hier laten weten hoe zij graag aan informatie willen komen.  

 

Figuur 33 laat zien dat zowel het energieloket als Duurzaam Haren bij ruim 40% van de 

respondenten onbekend is. De groep die bekend is met beide is zeer klein.  

 

Figuur 33. Ik ben bekend met de coöperatie Duurzaam Haren – Ik ben bekend met het energieloket van de 
gemeente Haren.  



36 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 34 en figuur 35 laten zien in hoeverre de respondenten belangstelling hebben bij 

meer informatie over de coöperatie Duurzaam Haren en of zij zich aan willen sluiten bij 

hen. Ruim 70% staat open voor meer informatie en 40% van de respondenten willen 
zich ook daadwerkelijk aansluiten bij Duurzaam Haren. 

Figuur 34. Ik zou graag meer willen weten over de coöperatie Duurzaam Haren.. 

Figuur 35. Ik zou graag aan willen sluiten bij de energie coöperatie Duurzaam Haren.  
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Het figuur hierboven geeft aan via welke media de respondenten het liefste 

geïnformeerd en betrokken willen worden door de coöperatie Duurzaam Haren. Een 

grote meerderheid van de respondenten ziet de website van Duurzaam Haren en sociale 

media als een belangrijke media voor het verspreiden van informatie. Daarnaast geeft 

36% van de respondenten aan via informatieavonden geïnformeerd en betrokken te 

willen worden.  

4.7 Samenhang tussen de vragen 

De vragen in de enquête gaan niet alleen over de inventarisatie over het gebruik van 

duurzame energie, energiebesparing en bekendheid van de coöperatie. Een belangrijk 

aspect van onze enquête is de houding die de bewoners hebben ten opzichte van 

duurzame energie. Samenhang tussen deze vragen is door middel van een itemanalyse 

geanalyseerd. Aan de hand van Cronbach's Alpha wordt er een cijfer tussen de 0 en 1 

gegenereerd die iets zegt over de samenhang tussen de vragen. Een waarde van 0 

betekent dat de vragen sterk van elkaar verschillen en dat er geen samenhang is. Bij een 

score van 1 passen de vragen goed bij elkaar en is de samenhang groot. In onderstaande 

tabel zijn de verschillende vragen weergegeven met de Cronbach's Alpha. 

Figuur 26. Via welke media kan de coöperatie Duurzaam Haren u het best informeren en laten betrekken bij 
duurzame energie?  
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Tabel 1 Samenhang door middel van de itemanalyse. Onderstaande dikgedrukte vragen zijn hergecodeerd. Deze vragen 
zijn negatief gesteld om geënquêteerde scherp te houden en niet klakkeloos overal hetzelfde in te vullen. 

Factor Vragen Cronbach’s 
Alpha 

Conclusie 

Houding ten 
opzichte van 
duurzame 
energie 

- Ik ben mij ervan bewust dat 
het opwekken van duurzame 
energie gepaard gaat met 
veranderingen van het 
landschap. 
- Ik ben mij ervan bewust dat 
Nederland in 2050 
aardgasvrij moet zijn. 
- Ik vind dat er genoeg 
gedaan wordt op het gebied 
van duurzame energie in 
mijn omgeving. 
- Ik ben bereid om mijn 
woning te verduurzamen. 
- Ik ben bereid te investeren 
in een duurzaam collectief 
energieplan. 
- Ik vind het belangrijk dat er 
duurzame energie gebruikt 
wordt in plaats van fossiele 
brandstoffen. 
- Ik wil mijn woning 
verduurzamen door energie 
op te wekken via 
zonnepanelen. 
- Ik zou er problemen mee 
hebben als er energie 
wordt opgewekt via een 
zonneweide in mijn 
leefomgeving. 
- Ik wil duurzame energie 
afnemen van lokale 
producenten. 
- Ik houd mij bewust bezig 
met duurzame energie. 

0,840 Deze vragen zijn 
betrouwbaar en 
hangen goed met 
elkaar samen. Een 
score tussen de 0,7 en 
0,9 betekent dat de 
betrouwbaarheid 
goed is. 
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H5. Resultaten per deelvraag 
Op basis van de online enquête zijn adviezen geformuleerd voor de Coöperatie 

Duurzaam Haren. Er wordt antwoord gegeven door middel van de vier 

deelvragen. Ter ondersteuning is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Bij 

het advies wordt iets gezegd over tijd en haalbaarheid. 

 

5.1 Deelvraag 1: Hoe kan de coöperatie Duurzaam Haren ervoor zorgen dat meer 

inwoners willen investeren in een collectief energieplan?  

 
De coöperatie Duurzaam Haren wil bijdragen aan de bewustwording en bereidheid, 

onder de bewoners van Haren en omgeving, op het gebied van duurzame energie. 

Daarnaast wil de coöperatie samen met bewoners en ondernemingen, die in relatie 

staan met het dorp en de omgeving, coöperatief duurzame energie gaan opwekken. De 

coöperatie Duurzaam Haren is sinds 11 januari 2017 van start gegaan en is druk bezig 

met het werven van leden. Deze leden zijn nodig om de duurzaamheidsdoelen van de 

coöperatie te kunnen behalen. Elk nieuw lid van de coöperatie betaald een bedrag van 

50 euro en elk nieuw bedrijfslid betaald een bedrag van 150 euro. Dit geld is een inleg in 

het kapitaal van de coöperatie Duurzaam Haren (Duurzaamharen, 2017).  

5.1.1 Doelstelling  

Het doel van dit advies is om een manier te vinden hoe burgers, door middel van 

communicatie, bewust gemaakt kunnen worden omtrent het thema duurzame energie 

en hoe de coöperatie samen met de burgers kan investeren in een collectief energieplan. 

5.1.2 Resultaten  

Er is een online enquête afgenomen waarin vragen zijn meegenomen op het gebied van 

bewustzijn en bereidheid van de burgers op het gebied van duurzame energie. De 

resultaten van deze vragen zijn verwerkt en doormiddel van analyse met elkaar 

vergeleken. De uitkomsten van deze vragen zijn hieronder weergegeven. Deze resultaten 

geven een goed beeld over het bewustzijn en de bereidheid van de bewoners van Haren 

en omgeving op dit moment. Ook valt eraf te lezen op welke vragen er nog meer te 

behalen valt. Onder elk figuur wordt er kort geëvalueerd op wat er te zien is en wat dit 

voor eventuele consequenties heeft.  
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Figuur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 37 is gekeken hoeveel respondenten er bereid zijn zich aan te sluiten bij de 
energie coöperatie Duurzaam Haren en hoeveel hiervan bereid zijn te investeren in een 
duurzaam collectief energieplan. Van de respondenten is 35% het helemaal mee eens 
met de stelling: ik ben bereid te investeren in een duurzaam collectief energieplan. 
Hiervan zou 19% graag aan willen sluiten bij de energie coöperatie Duurzaam Haren. Bij 
diezelfde stelling is 39% van de respondenten het er enigszins mee eens waarvan 20% 
graag aan zou willen sluiten bij de coöperatie Duurzaam Haren. In deze grafiek is af te 
lezen dat, hoe minder bereid mensen zijn te investeren in een duurzaam collectief 
energieplan, zij zich ook niet graag willen aansluiten bij de energie coöperatie Duurzaam 
Haren. Deze percentages zijn overigens laag vergeleken met de respondenten die wel 
bereid zijn te investeren in een duurzaam collectief energieplan en zich aan zouden 
willen sluiten bij de energie coöperatie Duurzaam Haren.  
 

  

Figuur 37. Ik ben bereid te investeren in een duurzaam collectief energieplan – ik zou graag aan willen sluiten bij 
de energie coöperatie Duurzaam Haren.  
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Figuur 38. Ik beschik over te weinig kennis over opwekken van duurzame 
energie en/of het besparen van energie – ik wil meer informatie hebben over 
het onderwerp voordat ik hierin ga investeren.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
78% van de respondenten antwoorden nee op de stelling: ik beschik over te weinig 
kennis over opwekken van duurzame energie en/of het besparen van energie. Hiervan 
zou alsnog 34% van de respondenten meer informatie willen hebben over het 
onderwerp voordat zij gaan investeren in het opwekken van collectieve energie. 44% 
van de respondenten geeft aan niet meer informatie te hoeven over het onderwerp 
voordat zij gaan investeren in het opwekken van collectieve energie.  
 
22% van de respondenten antwoord ja op de stelling: ik beschik over te weinig kennis 
over opwekken van duurzame energie en/of het besparen van energie. Hiervan zou 6% 
meer informatie willen hebben over het onderwerp voordat zij gaan investeren in 
collectieve energie opwekken. 16% zou dit niet willen.  
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Figuur 39. Ik ben bekend met de coöperatie Duurzaam Haren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
In figuur 39 is af te lezen dat 48% van de respondenten onbekend is met de coöperatie 
Duurzaam Haren. 37% is een beetje onbekend met de coöperatie Duurzaam Haren en 15% is 
bekend met de coöperatie Duurzaam Haren.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 40. Ik zou graag meer willen weten over de energie coöperatie Duurzaam Haren.  
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In figuur 40 is af te lezen dat 71% van de respondenten graag meer zouden willen weten 
over de coöperatie Duurzaam Haren. 29% van de respondenten geeft aan niet meer 
informatie te willen weten over de energie coöperatie Duurzaam Haren.  
 

 
44% van de respondenten geeft aan graag via de website van Duurzaam Haren 
geïnformeerd te willen worden. 22% zou graag via informatieavonden geïnformeerd 
willen worden en 21% wordt liever geïnformeerd doormiddel van sociale media. Slechts 
14% zou geïnformeerd willen worden via folders en flyers. Ook blijkt dat mensen van 
50+ het liefst geïnformeerd willen worden doormiddel van de website van de Duurzaam 
Haren. Maar liefst 29% zou dit graag willen. Dit suggereert dat een groot deel van deze 
doelgroep benaderbaar is via internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 41. Via welke media kan de coöperatie Duurzaam Haren u het beste informeren en laten 
betrekken bij duurzame energie – wat is uw leeftijd?  
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5.1.3 Conclusie & advies 

Om tot een passende conclusie en advies te kunnen komen zijn bovenstaande resultaten 

van belang. Deze resultaten moeten helpen om tot een advies te komen, over hoe de 

coöperatie Duurzaam Haren ervoor kan zorgen dat meer inwoners willen investeren in 

een collectief energieplan en lid zouden willen worden van de coöperatie. Om dit doel te 

kunnen bereiken is er een advies geschreven gericht op communicatie. Dit advies zou 

gebruikt kunnen worden om burgers en ondernemers op een effectieve manier te 
informeren over duurzaamheid in zijn algemeen en over de coöperatie Duurzaam Haren.  

Doelgroepen  

Onder dit kopje worden de doelgroepen, waarvoor communicatiemiddelen ingezet kunnen 
worden, voorgesteld en beschreven aan de hand van verschillende kenmerken.  
 

- Ondernemend Haren 
 

Algemene kenmerken: Ondernemend Haren heeft als doel het dorp Haren zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken, doormiddel van verschillende activiteiten te organiseren. Verschillende 
winkeliers, bedrijven in de dienstverlening, groothandels en industrieën zijn nauw betrokken bij 
deze ondernemingspartij. Ondernemers zouden dus via Ondernemend Haren bereikt kunnen 
worden door de coöperatie Duurzaam Haren (Ondernemend Haren, n.d.).  
 
Communicatieve kenmerken: Verschillende ondernemingen in Haren zouden bereikt kunnen 
worden via netwerken. Ondernemend Haren organiseert een paar keer in de maand een 
netwerkbijeenkomst waar de coöperatie Duurzaam Haren eventueel gebruik van zou kunnen 
maken. Daarnaast gebruikt Ondernemend Haren een website waarop zij nieuwsberichten 
posten om hun ondernemers en burgers te kunnen informeren (Ondernemend Haren, n.d.).  
 

- Inwoners van de gemeente Haren  
 

Algemene kenmerken: Onder de inwoners van de gemeente Haren worden de inwoners 
bedoeld die 18 jaar of ouder zijn. Deze doelgroep is namelijk in staat om lid te worden van de 
coöperatie of zelf energiebesparende middelen aan te schaffen. De respondenten uit de 
ingevulde enquête hadden als eigenschap hoog opgeleid te zijn. Daarnaast waren de 
leeftijdscategorieën 51-64 jaar en 65+ oververtegenwoordigd met een percentage van 63%.  
 
Communicatieve kenmerken: In de bovengenoemde resultaten (figuur 41) is te zien dat de 
oververtegenwoordigde leeftijdsgroepen van 51-64 jaar en 65+ het liefst geïnformeerd zouden 
willen worden via de website van de coöperatie Duurzaam Haren. Ook de andere 
leeftijdsgroepen geven aan het liefst geïnformeerd te willen worden via de website.  
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Doelstellingen  

Onder dit kopje zijn per doelgroep doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn 

geformuleerd op het gebied van communicatie en hebben betrekking op de kennis, 

houding en gedrag van de verschillende doelgroepen.  

- Ondernemend Haren 

Communicatiedoelstelling: Door met communicatiemiddelen ondernemers te 

informeren over de coöperatie Duurzaam Haren en de voordelen van duurzame energie, 

is het doel dat meer ondernemingen zich in gaan schrijven als lid bij de coöperatie 
Duurzaam Haren.  

Kennis: Uiteindelijk hebben de ondernemers in Haren kennis op het gebied van 

duurzame energie en zien zij hier de voordelen van in. Ook weten de ondernemers wat 

de coöperatie voor hun kan betekenen en wat zij voor de coöperatie kunnen doen.  

Houding: Ondernemers zijn welwillend op het gebied van duurzame energie. Ook zullen 
zij met de coöperatie in gesprek willen gaan.  

Gedrag: Ondernemers worden lid van de coöperatie en helpen de coöperatie bij het 

investeren in duurzame energie. Daarnaast zijn ondernemers ook bereid om in hun 
eigen bedrijf in duurzame energie te investeren.  

- Inwoners van de gemeente Haren  

Communicatiedoelstelling: Door met communicatiemiddelen burgers van de 

gemeente Haren te informeren over de coöperatie Duurzaam Haren en de voordelen van 

duurzame energie, is het doel dat meer burgers lid worden van de coöperatie Duurzaam 
Haren en/of zelf gaan investeren in duurzame energie.  

Kennis: Burgers zijn zich bewust van de energietransitie. Ook weten zij wat de 

coöperatie Duurzaam Haren doet op het gebied van duurzame energie en hoe zij zich lid 
kunnen maken van de coöperatie. 

Houding: Burgers staan open voor veranderingen in het landschap, als dit helpt bij de 

ontwikkeling van duurzame energie. Ook zijn zij positief over de coöperatie Duurzaam 

Haren.  

Gedrag: Burgers worden lid van de coöperatie of investeren zelf in duurzame energie.  
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Communicatiemiddelen  

Aan de hand van de doelgroepen en doelstellingen zijn er verschillende 

communicatiemiddelen beschreven. Deze middelen zouden kunnen helpen om het doel, 

burgers en ondernemers bewust te maken op het gebied van duurzaamheid in het 
algemeen en de coöperatie Duurzaam Haren, te behalen.  

- Ondernemend Haren 

Deze groep zou het best via mond tot mondreclame benaderd kunnen worden als het 

gaat om het lid worden van de coöperatie. Dit kan doormiddel van netwerken op 

netwerkavonden georganiseerd door Ondernemend Haren of door de coöperatie zelf 

georganiseerde avonden. Deze manier van communiceren sluit namelijk goed aan bij 

hoe de partij Ondernemend Haren nu al communiceert.  

Ondernemend Haren zou van tevoren al kennis opgedaan kunnen hebben van de 

coöperatie en het duurzaamheidsbelang doormiddel van nieuwsartikelen. Deze 

nieuwsartikelen zouden wellicht op de site van Ondernemend Haren gepubliceerd 

kunnen worden. Of de coöperatie zou op hun eigen site nieuwsartikelen kunnen 

plaatsen die gericht zijn op ondernemingen. Ook deze manier van communiceren sluit 

weer goed aan bij hoe Ondernemend Haren nu al informatie op doet over verschijnende 

onderwerpen.  

- Inwoners van de gemeente Haren  

Het communicatiemiddel dat gebruikt kan worden om de inwoners van de gemeente 

Haren te bereiken is de website van de coöperatie Duurzaam Haren. 44% van de 

respondenten, van de ingevulde enquête, gaven namelijk aan het liefst op deze manier 

geïnformeerd te worden over wat de coöperatie doet.  

Om mensen via de website van Duurzaam Haren te informeren is het wel een aanrader 

om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Haren af weten van deze website. Dit zou 

gedaan kunnen worden via Sociale Media. Ook is het een optie om via verschillende 

noordelijke radiostations mensen op te hoogte te stellen van de coöperatie en verwijzen 

naar de website DuurzaamHaren.nl.  
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Strategie en tactiek  

Het initiatief  

Het initiatief om de doelen aan de orde te stellen licht bij de coöperatie Duurzaam 

Haren. De coöperatie heeft het initiatief genomen om de doelgroepen op de hoogte te 
brengen van de verschillende doelen.  

Directe uitwisseling van informatie  

Bij zowel de doelgroep Ondernemend Haren als de inwoners van Haren vindt er een 

directe uitwisseling plaats van informatie. De coöperatie Duurzaam Haren kan de 

doelgroepen zelf informeren over de voorgelegde doelen. De coöperatie staat dicht bij 

de ondernemingen en de inwoners van Haren en heeft hier genoeg kennis over.  

Open communicatie  

Hierbij is het idee dat de zowel de doelgroepen als de coöperatie zich transparant 

opstellen. Op deze manier kan er goede en duidelijke communicatie plaats vinden. 
Hierdoor zullen misvattingen uit te weg worden gegaan.  

Tijdsduur van de campagne  

Het doel is behaald als er genoeg ondernemingen en burgers lid zijn geworden, zodat de 

coöperatie plannen in uitvoering kan gaan zetten. Door een tijdinspannende campagne 

van een half jaar te voeren kunnen veel mensen op een korte termijn worden 

geïnformeerd. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de zomerperiode. 

Ondernemingen draaien dan vaak op een wat lager pitje en zullen minder 

aanspreekbaar zijn.  

Financiering  

De coöperatie zal zelf een budget moeten vaststellen dat zij willen gebruiken om hun 

doelstellingen te behalen. Communicatie is een belangrijke bepalende factor waarin 

geïnvesteerd zou kunnen worden.  

Stel de coöperatie Duurzaam Haren zou graag zelf netwerkavonden willen organiseren, 

dan zal er een budget moeten zijn voor een geschikte locatie. Het bedrag hiervoor is per 

locatie verschillend. Ook kan er gedacht worden aan een locatie die gebruikt zou mogen 

worden in ruil voor sponsering op bijvoorbeeld de website van de coöperatie. Daarnaast 

moet er gedacht worden aan koffie, thee, fris, snacks/koekjes, pennen en papier. Ook 
hiervoor zijn de kosten verschillend per locatie.  

Radioadvertenties plaatsen over de coöperatie Duurzaam Haren zou kunnen via de 

radiozender Haren FM. Op deze manier worden ondernemers en burgers van de 

gemeente Haren bereikt. De kosten hiervoor bedragen 10,- per week. Hierbij wordt de 
advertentie om de 3 a 4 minuten afgespeeld (HarenFM, n.d.).   
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5.2 Deelvraag 2: Waar zien de bewoners van Haren en omgeving mogelijkheden 

bij het verduurzamen van hun leefomgeving en waar zou op ingezet kunnen 

worden? 
 

In dit hoofdstuk worden met behulp van de resultaten van de enquête de mogelijkheden 

en kansen tot verduurzaming in Haren en omgeving toegelicht. Hiervoor wordt eerst de 

huidige stand van zaken besproken en in hoeverre de inwoners al bezig zijn met 

duurzaamheid en besparen van energie. Ook wordt de bereidheid van de inwoners om 

te investeren in verschillende duurzame maatregelen behandeld. Uit al deze gegevens is 

ten slotte bepaald welke opties ter verduurzaming het meest zinvol zijn om op in te 

zetten. 

 

De coöperatie Duurzaam Haren heeft namelijk nog geen volledig beeld van het 

draagvlak wat er vanuit de bevolking is voor verschillende duurzame initiatieven. 

Binnen de gemeenteorganisatie is men ook nog op zoek naar waar de kansen liggen met 

betrekking tot duurzaamheid. In de Basisnotitie Duurzaamheid zegt de gemeente Haren 

het volgende:  

‘Het aanleveren van ideeën en kansen vanuit de raad, de MAR, het platforum Duurzaam 

Haren en andere duurzaamheidsexperts wordt ook zeer op prijs gesteld. Met inbreng van 

anderen kan de nieuwe richting van het beleid verder worden vormgegeven en kunnen 

heldere doelstellingen en een uitvoeringsplan worden geformuleerd (Gemeente Haren, 

2015).’ 

5.2.1 Doelstelling 

Voor de coöperatie Duurzaam Haren is het zinvol om te achterhalen waar de inwoners 

kansen zien voor verduurzaming en of ze bereid zijn mee te doen aan verschillende 

initiatieven. Hiermee kunnen ze rekening houden als ze in de toekomst nieuwe 

collectieve projecten gaan opstarten die bijdragen aan de verduurzaming van het dorp. 

Om te zien waar nog veel vooruitgang kan worden geboekt wordt er ook aandacht 

besteedt aan de huidige maatregelen die de inwoners al hebben getroffen. 

Kortgezegd is het doel dus om duidelijk te maken wat de inwoners van Haren en 

omstreken op dit moment doen aan duurzaamheid en hiernaast wat het draagvlak is 

voor verschillende manieren van verdere verduurzaming. Op deze manier kan er 

antwoord worden gegeven op de deelvraag. 
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5.2.2 Resultaten 

Hieronder zijn de resultaten weergegeven die betrekking hebben op de deelvraag: ‘Waar 

zien de bewoners van Haren en omgeving mogelijkheden bij het verduurzamen van hun 

leefomgeving en waar zou op ingezet kunnen worden?’.  Alle vragen uit de enquête die 

raakvlak hebben met deze deelvraag zijn hierin meegenomen. Deze vragen gaan zowel 

over de huidige situatie, als het beeld van de bewoners over de toekomst. De resultaten 

worden per thema behandeld. 

De volgende thema’s zijn hierbij 
gehanteerd: 

- Algemene bereidheid 

- Energiebesparing 

- Energie opwekking 

Algemene bereidheid 

Uit de enquêtevraag of men het 

belangrijk vindt dat fossiele brandstoffen 

worden vervangen door duurzame 

energie blijkt hoe belangrijk de 

respondenten het vinden om een 

duurzamere en schonere samenleving te 

creëren.  Maar liefst 87% van de 

respondenten vindt het belangrijk dat 

deze overgang wordt gerealiseerd, 71% 

vindt het zelfs heel belangrijk.  Dit is 

hiernaast te zien in figuur 42. Een hoge uitslag, ook gezien het feit dat slechts 3 van de 

respondenten het helemaal niet belangrijk vindt en 2 personen vinden het enigszins 

onbelangrijk.  

Vervolgens is het interessant om te zien of 

de respondenten ook bereid zijn iets aan 

hun eigen woning te verduurzamen. Ook 

hier blijkt dat 82% van de respondenten 

helemaal of enigszins bereid zijn om hun 

huis te verduurzamen. Slecht 3% is 

helemaal niet bereid om duurzaam te 

investeren in hun woning. Dit zou kunnen 

komen door het feit dat een deel van de 

bewoners al heeft geïnvesteerd in 
zonnepanelen, isoleren enzovoort.  

 

 

  

Figuur 42. Ik vind het belangrijk dat er duurzame energie 
gebruikt wordt in plaats van fossiele brandstoffen.  

Figuur 43. Ik ben bereid om mijn woning te verduurzamen.  



50 
 

Energiebesparing 

Om een oordeel te kunnen vellen over de mate waarin de respondenten al bezig zijn met 
het besparen van energie in hun eigen woning is eerst gekeken naar de antwoorden van 
de enquête. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen mensen in koop- of huurwoning en 
onderscheid tussen respondenten die wonen in verschillende typen woningen. In de 
figuren hieronder is per woningtype zichtbaar welk percentage van de respondenten 
vindt dat ze wel of niet een goed geïsoleerde woning hebben. 

 
 

Opvallend is dat veel respondenten met een koopwoning vinden dat hun huis goed is 
geïsoleerd, om precies te zijn 77% van de respondenten. Zie hiervoor figuur 45. Bij 
huurwoningen vindt 54% van de respondenten de isolering goed, een aanzienlijk 
verschil. Volgens deze grafiek valt dus met name in de huursector nog de meeste winst 
te behalen. Als je kijkt naar de verschillende woningtypen (te zien in figuur 44) dan 
vinden met name de eigenaren van koop en twee-onder-een-kap woningen dat hun huis 
goed is geïsoleerd. Ongeveer 80% van de respondenten in dit type woningen geeft dit 
aan. Bij rijtjeshuizen ligt het percentage respondenten wat positief is op 64% en bij 
appartementen op 62%. Per woningtype bekeken valt volgens de respondenten hier dus 
de meeste vooruitgang te behalen. 
 
Nu we weten hoe de respondenten aankijken tegen de mate van isolering van hun 
woning is het interessant om te zien wat de respondenten daadwerkelijk aan 
maatregelen hebben getroffen. Hiervoor zijn de bekendste manieren om energie te 
besparen voorgelegd aan de respondenten en de resultaten vervolgens toegespitst op 
huurwoningen en koopwoningen. Dit is zichtbaar op de figuren op de volgende pagina.  

Figuur 44. Isoleren van woningen bij verschillende typen.  Figuur 45. Isoleren van woningen bij huur- en koopwoningen 
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Wat het meest opvalt als je kijkt 
naar de maatregelen die zijn 
getroffen in huurwoningen is dat 
men met name heeft geïnvesteerd 
in energiezuinige lampen. Zie 
hiervoor figuur 46. Hiernaast 
scoren de respondenten met 
huurwoningen goed ten opzichte 
van de respondenten met 
koopwoningen met de isolatie van 
de gevel en het letten op 
energieverbruik bij het uitvoeren 
alledaagse activiteiten. Maar in het 
toepassen van alle andere 
energiebesparende maatregelen 
scoren de respondenten met 
huurwoningen echter lager dan die 
van koopwoningen. 
 
 
Het grootste verschil in getroffen 
maatregelen tussen koop- en 
huurwoningen, waarbij 
koopwoningen het een stuk beter 
doen, is bij de isolatie van vloer en 
dak. Dit is ook te zien in figuur 47. 
Hier heb je als eigenaar van een pand 
vanzelfsprekend ook meer over te 
zeggen dan in een huurwoning. 
Hetzelfde geldt voor isolerend glas, 
waar men in koopwoningen ook meer 
in heeft geïnvesteerd. 
 
Volgens de resultaten van de enquête 
valt de meeste vooruitgang in de 
huursector dus te behalen met het 
isoleren van daken en vloeren. Voor 
de koopsector blijkt het isoleren van 
de gevel in verhouding nog achter te 
lopen. Verder zijn energiezuinige 
installaties voor warm water in beide 
sectoren nog weinig in gebruik. 
 
Na de enquêtevraag over welke duurzame maatregelen er in huis al zijn getroffen, is ook 
aan de respondenten voorgelegd welke maatregelen ze nog willen nemen. De resultaten 
hiervan zijn op de volgende pagina weergegeven in figuur 48 en 49.   

Figuur 46. Percentages genomen duurzame maatregelen bij 
bewoners van huurwoningen.  

Figuur 47. Percentage genomen duurzame maatregelen bij bewoners 
van koopwoningen.  
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Als je de resultaten tussen die van 
huurders en respondenten met 
koopwoningen hierbij met elkaar 
vergelijkt, dan valt op dat huurders 
met name meer hun eigen 
energiegebruik bij dagelijkse 
activiteiten willen terugdringen. 
Hierbij scoren de huurders bijna 
dubbel zo hoog als de eigenaren van 
koopwoningen. Van beide groepen 
bewoners wil ongeveer 15% gaan 
investeren in energiezuinige 
apparaten met A+ label of hoger. 
Eigenaren van koopwoningen zijn 
meer bereid om te investeren in 
energiezuinige installaties voor warm 
water.  
 
Het percentage respondenten dat 
totaal niet bereid is om te investeren in 
energiebesparende maatregelen is bij 
huurders slechts 2%, onder eigenaren 
van koopwoningen 3%. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 48. Percentage van bewoners van koopwoningen die 
duurzame maatregelen wil treffen.  

Figuur 49. Percentage van bewoners van huurwoningen die 
duurzame maatregelen wil treffen. 
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Figuur 51. Ik wil mijn woning verduurzamen door energie op te wekken via 
zonnepanelen.  

Energieopwekking 

Om een goed beeld te krijgen van 

de particuliere energieopwekking 

is onderzocht hoeveel van de 

respondenten al zonnepanelen op 

hun dak heeft liggen. Vervolgens is 

het percentage dat dit nog wil 

doen in kaart gebracht, zodat 

duidelijker wordt hoeveel winst 

erop dit gebied nog valt te 
behalen. 

Van alle respondenten uit Haren 

en omgeving geeft 18% aan op dit 

moment al energie op te wekken 

door middel van zonnepanelen. 

Hiernaast is dat zichtbaar in figuur 

50. Dit is drie keer zo hoog als het 

landelijk gemiddelde van 6%, wat 

voor het laatst is vastgesteld eind 

2015 (Milieu Centraal). Dit landelijke percentage aan zonnepanelen onder particulieren 

zal inmiddels iets zijn gestegen. Toch presteren de respondenten uit Haren en omgeving 

op dit onderdeel dus al ver boven gemiddeld. 

Uit figuur 51 hiernaast blijkt dat veel van de respondenten wel bereid zijn om 

zonnepanelen op hun dak te nemen. Een kleine drie kwart (74%) van de respondenten 

geeft aan volledig of enigszins belangstellend te zijn in zonnepanelen op hun eigen 

woning. Van alle respondenten geeft zelfs 44% aan zeer belangstellend te zijn. Slechts 8 

van de respondenten gaf aan dit 

absoluut niet te willen, samen 

goed voor 6%. Hierbij moet ook 

rekening worden gehouden met 

respondenten die geen 

zonnepanelen meer willen, omdat 

ze deze al hebben. Of mensen die 

in een huis wonen wat niet 

geschikt is voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Al met al is de 

bereidheid om te investeren in 

zonnepanelen in Haren dus hoog 

en is er hier dus nog veel winst 

mogelijk. 

Figuur 50. Ik gebruik zonnepanelen om zonne- energie op te wekken.  
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Eenzelfde soort vraag is aan de 

respondenten voorgelegd over het 

gebruik van zonne-energie voor het 

opwekken van warmte, met een 

zogeheten zonneboiler. Van alle 

respondenten geeft slechts 4% aan 

al gebruik te maken van een 

zonneboiler. Dit is zichtbaar in 

figuur 52 hiernaast. Echter is dit 

lastiger te vergelijken met de rest 

van Nederland dan het percentage 

zonnepanelen, aangezien hierover 

geen recente gegevens beschikbaar 

zijn. Laatste cijfers stammen uit 

2009, toen 110.000 huishoudens in 

Nederland in het bezit waren van 

een zonneboiler (CBS, 2010).  

Tenslotte is aan de respondenten 

voorgelegd of zij willen 

participeren in collectieve 

projecten met betrekking tot het 

opwekken van duurzame energie, 

zoals de Coöperatie Duurzaam 

Haren ook van plan is. Bij deelname 

aan een collectief energieplan zijn de 

bewoners iets minder bereid mee te 

werken, ten opzichte van initiatieven 

aan hun eigen huis. Echter is ook deze 

score niet slecht. Zoals op de vorige 

pagina is te zien in figuur 53, is ruim 

één derde van de respondenten is 

helemaal bereid om te investeren in 

een dergelijk project. Tevens is 39% 

van de respondenten enigszins 

bereid om mee te werken. Dit 

betekent dat samen toch 73% van de 

respondenten in meer of mindere mate 

interesse heeft om te investeren in 

dergelijke projecten.  Dit blijkt ook wel uit de vele emailadressen die de respondenten 

hebben achtergelaten bij het invullen van de enquête. Slechts 4% van de respondenten 

ziet dit helemaal niet zitten, nog eens 4% is enigszins onbereid. In de gemeente Haren is 

op dit moment nog geen energiepark is gebouwd waarbij mensen collectief stroom 

opwekken. Voor coöperaties die een dergelijk plan in de gemeente willen opstarten, is er 

volgens deze resultaten dus een grote groep potentiele deelnemers beschikbaar. 

 

Figuur 52. Ik gebruik zonneboilers om warmte op te wekken.  

Figuur 53. Ik ben bereid te investeren in een duurzaam collectief 
energieplan.  
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Omdat niet iedereen in staat is om te investeren in een dergelijk collectief project, is ook 

gevraagd of de respondenten interesse hebben in het afnemen van lokaal opgewekte 

stroom. Uit deze enquêtevraag blijkt dat twee derde van de respondenten bereid is om 

energie af te nemen van een lokale producent. Dit is zichtbaar gemaakt in figuur 54 

hiernaast. Van alle respondenten is 41% het zelfs helemaal bereid om mee te doen aan 

deze ontwikkeling. Een goede score, maar wat wel opvalt is het grote aantal 

respondenten die neutraal tegen deze ontwikkeling aankijkt.  Maar liefst 31% geeft aan 

hier geen duidelijke mening over te hebben. Mogelijk is dit omdat de kosten en baten 

van lokaal opgewekte energie nog niet genoeg bekend zijn. Of deze respondenten 

hechten veel waarde aan hoe een dergelijk initiatief wordt vormgegeven. In ieder geval 

is 40 mensen die zich hier niet expliciet over uitspreken een opmerkelijk hoog aantal. 

Ten slotte is aan de 

respondenten voorgelegd of 

zij het een probleem vinden 

als er in hun leefomgeving 

stroom wordt opgewekt op 

een zonneweide. Zoals in 

figuur 55 zichtbaar is geeft 

slechts 12% van de 

respondenten aan dat dit in 

meer of mindere mate een 

probleem is. Van de 

respondenten geeft een grote 

meerderheid van 69% aan 

dat het niet echt een 

probleem is, of zelfs totaal 

niet. De groep die hier moeite 

mee heeft is dus klein, maar 

moet zoals bij deelvraag 3 

ook wordt besproken, niet 

over hoofd worden gezien. 

Van deze groep wil 2% 

absoluut niet investeren en nog eens 2% is hierin enigszins ongeïnteresseerd.  

 
 

Figuur 54. Ik wil duurzame energie afnemen van lokale producenten.  
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5.2.3 Conclusie 

Er is in Haren een aanzienlijke 

kloof tussen mensen die wel 

zouden willen investeren in 

duurzaamheid en de mensen die 

dit al hebben gedaan. De tweede 

groep die daadwerkelijk zover is 

gekomen, is namelijk veel kleiner. 

Bijna driekwart van de 

ondervraagden is bijvoorbeeld 

helemaal bereid of enigszins bereid 

om te investeren in zonnepanelen, 

maar slechts 18% van de 

ondervraagden heeft ze ook 

daadwerkelijk. Toch blijkt uit de 

enquête dat de mensen die wel 

achter de transitie naar duurzame 
energie staan uit 87% bestaat.   

 

Een deel van de bewoners van huurhuizen wil wel een aantal duurzame maatregelen 

treffen, maar is hiervoor niet de aangewezen persoon. De verantwoordelijkheid hiervoor 

ligt bij de woningbouwcorporaties. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 

bijvoorbeeld vloer-, dak- en gevelisolatie nog weinig zijn aangebracht in de 

huurwoningen. Hier valt dus nog een grote winst te behalen. Uit de vragen over 

zonnepanelen op de eigen woning en energie opwekken in collectief verband blijkt dat 

een grote groep mensen hier geen duidelijk uitgesproken mening over te hebben. Een 

groot deel van de geïnteresseerden weet waarschijnlijk niet of hun woning geschikt is en 

welke kosten en baten de aanschaf van panelen met zich mee brengt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 55. Ik zou er problemen mee hebben als er energie wordt 
opgewekt via een zonneweide in mijn leefomgeving.  
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5.2.4 Advies 

Hieronder worden de adviezen genoemd op basis van de mogelijke manieren tot 

verduurzaming die uit het bevolkingsonderzoek naar voren zijn gekomen. Ook 

wordt er toegelicht hoe deze mogelijkheden het beste zijn te benutten.  

Voorzie burger van informatie – Om ervoor te zorgen dat consumenten ook bereid zijn 

om daadwerkelijk over te gaan tot een duurzame investering. Er zijn een aantal groepen 

waarbij het meeste zin heeft om deze te benaderen, omdat hier de grootste verbeterslag 

valt te slaan. Deze zijn zichtbaar gemaakt in de resultaten. Hierbij zijn er verschillende 

mogelijkheden waarop kan worden ingezet om dit doel te behalen. Belangrijk is dat 

bewoners beschikken over voldoende kennis over de deze mogelijkheden, want uit de 

enquête is gebleken dat de wil om te verduurzamen er zeker is. Het zou mooi zijn als er 

een handleiding of stappenplan wordt opgesteld voor de bewoners, waarbij ze kunnen 

aanvinken hoe duurzaam ze al bezig zijn. Hierin worden de volgende zaken opgenomen: 

- Een overzicht van alle mogelijke maatregelen met betrekking tot verduurzaming; met 

informatie over kosten/ baten, effectiviteit, randvoorwaarden/ voorbereidingen die 

ervoor moeten worden getroffen (in de vorm van een stappenplan) 

- Een lijst waarop mensen kunnen aanvinken in hoeverre ze al zijn gevorderd in de 
verduurzaming van hun woning 

- Een mogelijkheid tot het collectief inkopen van duurzame investeringen 

Hiermee wordt het voor bewoners inzichtelijk gemaakt hoe ze zoveel mogelijk 

vooruitgang kunnen boeken en met welke zaken ze rekening dienen te houden. Een lijst 

waarop ze kunnen bijhouden wat ze al doen moet ze motiveren om nieuwe stappen te 

ondernemen in het omlaag brengen van hun energierekening. Ten slotte zit in het laatste 

punt waarschijnlijk een kans voor de coöperatie. Als er in grotere aantallen kan worden 

besteld kan de prijs van investeringen worden gedrukt en wordt het hierdoor voor meer 

mensen toegankelijk. Tevens is het een mogelijk om mensen op deze manier te binden 
aan de coöperatie.  

Werk samen met woningcorporaties en volkshuisvesting – Om snel een grote slag te 

maken met het verduurzamen van huurwoningen is het zinvol om samen te werken met 

woningcorporaties en volkshuisvesting. De huurder mag immers weinig sleutelen aan 

het pand waar hij in woont en er blijkt uit de enquête dat huurwoningen achterlopen ten 

opzichte van koopwoningen als het gaat om verduurzaming. Om dit probleem aan te 

pakken heeft het dus geen zin om bewoners aan te sporen. In samenwerking met deze 

corporaties is het mogelijk om in relatief korte tijd veel woningen aan te pakken en 

tevens de benodigde investeringen grootschalig in te kopen. Misschien dat het voor deze 

inkooprondes kan helpen om ook nog andere partijen hierbij te betrekken, of deze zelfs 

kenbaar de maken door middel van publiciteit. Het samenbrengen van verschillende 

partijen die willen investeren, panden hebben staan of op een andere manier kunnen 
bijdragen, kan het proces van verduurzaming in ieder geval ten goede komen.  
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5.3 Deelvraag 3: Hoe kan het landschap positief veranderd worden bij de aanleg 

van een collectieve zonneweide? 
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het landschap met een plus achtergelaten kan 

worden bij een mogelijke aanleg van een zonneweide. Het opwekken van energie door 

middel van de zon is een kansrijke optie om bij te dragen aan een lokale duurzame 

energievoorziening. Het zal dan de komende jaren vaak voorkomen dat grote 

zonneweides in het Nederlandse landschap zichtbaar worden. De realisatie van dit soort 

grote projecten zorgt ervoor dat burgers de opwekking van duurzame energie duidelijk 

te zien krijgen en dat het bestaande landschap veranderd. Dit brengt een hoop 

onduidelijkheid met zich mee bij bewoners als er weinig openheid over komt (RVO, 

2016).  

Er wordt dan ook vaak de vraag gesteld welke locaties de beste mogelijkheden bieden 

voor de zonneweides. Hierbij worden de vragen gesteld als waar, welke omvang en 

onder welke voorwaarden de zonneweide gerealiseerd kan worden (RVO, 2016).  

5.3.1 Doelstelling 

De aanleg van een zonneweide is voor mensen in de omgeving een grote verandering. Bij 

zonneweides staan de panelen schuin opgesteld in het landschap en dit zorgt voor een 

nieuw soort landschap met industriële uitstraling voor bewoners. Het is dan ook de 

uitdaging om het landschap met een zonneweide een nieuwe omgevingskwaliteit te 

geven zoals functiecombinaties. Dit zorgt ervoor dat bewoners zich ook makkelijker 

scharen achter de veranderingen in het landschap (Thoral, 2014). Door middel van de 

uitgegeven online enquête kan antwoord gegeven worden op de vraag of men zich ervan 
bewust is dat duurzame energie een aanpassing vergt in het landschap.   

5.3.2 Resultaten 

Om tot een goed onderbouwde conclusie en advies te komen wordt het resultaat 

opgedeeld in verschillende delen. Deze onderwerpen zijn de ruimtelijke inpassing en de 

maatschappelijke acceptatie.  

Ruimtelijke inpassing 

De provincie Groningen is voortvarend op weg voor wat betreft de transitie naar 

duurzame energie. Zonne-energie en in het speciaal zonneweides, is hierbij een 

belangrijke component. Een zonneweide wordt ook wel gedefinieerd als een ruimtelijke 

samenhangende grondgebonden installatie voor het opwekken van energetisch of 

thermisch vermogen uit zon. Hierbij is de randvoorwaarde dat de weide groter is dan 
200m2 (Thoral, 2014).  

Als er gekeken wordt naar een goede ruimtelijke inpassing heeft het te maken met de 

wijze waarop de zonneweide logisch aansluit bij de kenmerken van de plek waar deze 
beoogd wordt.  
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Dus voor elk gebied zijn er andere oplossingen en een passend plan. Iedere plek heeft 

daarbij zijn eigen verhaal en kenmerken zoals bebouwingsstructuren, 

verkavelingspatronen en landschapselementen. Voor zonneweides is het uitgangspunt 

om tot een passende locatie en omvang te komen om de inpassing mogelijk te maken.  

Op basis van de regels in de provinciaal omgevingsverordening dient er in een 

inrichtingsplan in ieder geval rekening te worden gehouden met achtereenvolgens: 

1. de historisch gegroeide landschapsstructuur;           

2. de afstand tot andere ruimtelijke elementen; 

3. een evenwichtige ordening en passende vormgeving van de voorzieningen voor het 

opwekken van zonne-energie. (MDL, n.d.) 

Van belang bij de landschappelijke inpassing is het type zonnepaneel en daarmee de 
hoogte. Momenteel zijn de volgende opstellingen gangbaar: 

- panelen met een oostwest oriëntatie, 

Hoogte circa 1 meter; 

- panelen met een zuidoriëntatie: 

Hoogte circa 1,8 meter; 

- meedraaiende opstelling op palen, 

Hoogte circa 5 meter (Rho, adviseurs voor leefruimte, n.d.). 

Ruimtelijke kaders vanuit het Provinciaal Omgevingsplan 

Als er verder gekeken wordt in het provinciaal beleid rondom ruimtelijke inpassing is de 

belangrijkste voorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit zoals milieuaspecten; hinder en 

externe veiligheid nadrukkelijk wordt meegenomen.  

Uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt gevormd door 

de kernkarakteristieken van gebieden in de provincie. Voor elk in het Provinciaal 

Omgevingsplan (POP) benoemd landschapstype zijn enkele belangrijke 

kernkarakteristieken benoemd. Realisering van duurzame energiesystemen kan leiden 

tot problemen in de ruimtelijke inpassing, zoals mogelijke aantasting van 
karakteristieke dorpsgezichten (Wiersma, Dijkstra, Pijlman, & Van DIjk, 2013). 
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Zichtbaarheid 

In veel plannen worden bij landschappelijke inpassingen van zonneweides rekening 

gehouden met het behoud van zicht op ooghoogte en met een opgaande groene rand van 

beplanting. Maar ruimtelijke kwaliteit gaat verder dan deze twee aspecten. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zonneweide biedt ruimtelijke kwaliteit in de definitie van belevingswaarde, 

gebruikswaarde en toekomstwaarde als er een nieuw belevingslandschap wordt 

gevormd met meervoudige vormen van ruimtegebruik. Dit is geen makkelijk gedachte, 

want bij een rendabele zonneopstelling kan er nauwelijks gras tussen de panelen 

groeien, laat staan mensen of schapen die ertussendoor willen lopen.  

Als er gekeken wordt naar hoe men dan kijkt naar de zonneweides is in de grafiek en 

cirkeldiagram (figuren 56 en 57) te zien aan dat in elke leeftijdscategorie de respondent 

het niet erg zou vinden als er een zonneweide in zijn of haar buurt komt te staan. Dit is 

een positief resultaat en vergemakkelijkt het proces voor de plaatsing van de 

zonneweide en als daarbij goed nagedacht wordt over de verdere invulling 

(multifunctionaliteit) van de weide is de kans groot dat er weinig weerstand op komt 
zetten tegen de zonneweide. 

Om verder te gaan met de multifunctionaliteit is het belangrijkste dat er karakteristieke 

en herkenbare plekken worden gemaakt, die de omgeving positief beïnvloeden. Alleen is 

het landelijk gebied niet overal geschikt voor de nieuwe functie. Stadsranden 

bijvoorbeeld vervullen een belangrijke rol voor stedelingen die gebaat zijn bij een hoge 

belevingswaarde en grote toegankelijkheid.  Zonneweides, met name monofunctionele, 

leveren hieraan meestal geen bijdrage. Maar ook in gebieden die onderdeel uitmaken 

Figuur 56. Zichtbaarheid van zonneweides ten opzichte 
van leeftijd.  

Figuur 57. Leeftijdsopbouw.  
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van de ecologische 

hoofdstructuur (EHS) 

zijn zonneweides alleen 

met een goede 

onderbouwing inpasbaar; 

ze mogen immers geen 

afbreuk doen op het 

functioneren van het 

natuurgebied. De 

buitenranden van de EHS 

bieden dan weer meer 

kansen, omdat de 

opwekking van zonne-

energie hier kan worden 

gekoppeld aan de aanleg 

van nieuwe natuur en het 

natuurnetwerk zo groter 
wordt. 

 

Het handigst is om de zonneweide langs de weginfrastructuur te leggen. Hier ligt soms 

een goede aansluiting op het energienet, maar veel belangrijker: deze plekken zijn 

zichtlocaties waar aan verkapte reclamering kan worden gedaan om zo extra inkomsten 
binnen te halen (Thoral, 2014).  

Als er gekeken wordt naar het huidige landschapsbeeld van een gebied geeft dat een 

mooi beeld van relatie tussen de ontstaansgeschiedenis en de ingrepen van de mens. Er 

is een hoofdindeling in acht typen, waarbij het Heuvelland en de Zandgebieden een 

overduidelijk natuurlijk karakter hebben. De andere gebieden hebben de bewoners een 

herkenbaar stempel op het landschap gegeven: het zijn gemaakte landschappen zoals: 

Zeekleigebied, Droogmakerijen, Veenkoloniën, Laagveengebieden en Zeekleigebieden. 

Het landschap van Haren is vooral gecreëerd ingrepen van de mens. Een voorbeeld 

hiervan is het esdorpenlandschap wat gevormd is tijdens de Middeleeuwen 

Elk landschapstype heeft een eigen karakter en eigen landschapselementen. Bij een 

landschappelijke inpassing van zonneweides moet dan ook gebruik worden gemaakt 
van de streekeigen landschapselementen. 

Hieronder een opsomming van landschappelijke inpassingsvereisten van zonneweides 

in de verschillende landschapstypen want landschappelijke inpassing is meer dan alleen 
zichtbaarheid. Het gaat ook over: 

 

 

 

 

Figuur 58. Zichtbaarheid van zonneweide in de omgeving.  
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Hieronder een opsomming van landschappelijke inpassingsvereisten van zonneweides 

in de verschillende landschapstypen want landschappelijke inpassing is meer dan alleen 

zichtbaarheid. Het gaat ook over: 

- het patroon van de opstelling in relatie tot de zichtbaarheid 

- de kleur van de omlijning van de panelen en tafels 

- de noodzaak van een hekwerk bij brede sloten 

- de randvoorwaarden vanuit de camerabewaking op de opstelling (Rho, adviseurs voor 
leefruimte, n.d.). 

Er ligt een ruimtelijke uitdaging om nieuwe functiecombinaties en meervoudige vormen 

van ruimtegebruik met zonnepanelen te maken, zoals een kippen-uitloopgebied met 

zonne-energie.  Hoe toegankelijker deze gebieden, hoe hoger de maatschappelijke 

acceptatie. En hoe beter er is nagedacht over de ruimtelijke vertaling van deze 

concepten, hoe meer ruimtelijke kwaliteit de innovatieve zonneweide aan de omgeving 

toevoegt (Thoral, 2014). 

Maatschappelijke acceptatie 

Het landschap is in een halve eeuw van kleur veranderd van een productielandschap 

richting vrije tijd en consumptie, om het nu opnieuw een verandering te zien doormaken 

van een energielandschap naar productielandschap. Het landschap kan hiermee aan 

kracht en betekenis winnen; dus van een illusie of uitzicht wordt het weer 

productieruimte voor een zonneweide. De gevoeligheid bij mensen zit erin dat de 

schijnbare zekerheid wordt afgebroken voordat het alternatief is aanvaard. Als er 

gekeken wordt naar Haren e.o. zou het merendeel zich wel kunnen vinden in de 

zichtbaarheid van een zonneweide (figuur 59). De voorgestelde veranderingen raken de 

Figuur 59. Verandering in het landschap.  
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identiteit van mensen. In het streven naar behoud van identiteit worden veranderingen 

in de ruimte om ons heen negatief beoordeeld. Weerstand tegen de invloeden van buiten 

die een grote invloed hebben op onze leefomgeving is een natuurlijke reflex. Als 

bewoner is het natuurlijk een heel ander uitzicht als er een zonneweide voor je huis ligt 

waar je op uitkijkt in plaats van een weide waar de koeien in lopen. Een overgang naar 

een nieuw energiesysteem roept bij mensen emotionele argumenten op (Sijmons & 

Dorst, z.d.).    

Zonneweides zijn in Nederland nog een relatief onbekend bij burgers. Ook de 

schaalvergroting die momenteel plaatsvindt hierin. Het zogenoemde NIMBY- effect, 

bekend bij windenergie en opvanglocaties voor vluchtelingen, kan ook optreden bij 

grootschalige zonneweides. Toch valt te zien in het cirkeldiagram hiernaast dat zeker 

80% zich bewust is van veranderingen in het landschap. Maar het is belangrijk dat 

participatie en/ of maatschappelijke acceptatie als voorwaarde wordt gesteld. 

Initiatiefnemers kunnen hierin het voortouw nemen door middel van projecten zo vorm 
te geven dat er een acceptabele verdeling tussen lusten en lasten voor omwonenden is.  

Locaties waar veel andere belang voor is of relatief veel hinder ondervinden van een 

zonneweide zullen maatschappelijk minder geaccepteerd worden. 

Participeren 

Bij participatie wordt burgers de mogelijkheid geboden (voor een deel) mede-eigenaar 

van de zonneweide te worden, maatschappelijke acceptatie kan bereikt worden met 

participatie, maar gaat erom dat alle belanghebbenden (ook die niet willen participeren) 

positief zijn tegenover het project. De coöperatie kan hier goed op inspelen (RVO, 2016). 

Uit de onderstaande tabel kan geconcludeerd worden dat 81 van de 130 respondenten 

graag zijn woning wilt verduurzamen door zonnepanelen en het ook niet erg zou vinden 

als dit terug te zien is in het landschap. Deze respondenten zouden dus ook kunnen 

participeren in de toekomstige zonneweide. Het draagvlak is in ieder geval aanwezig en 

dat is een goed gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

Tevens door toegankelijkheid voor publiek wordt de maatschappelijke acceptatie ook 

verhoogt. Een plek waar publiek informatie kan vinden, even kan rusten en bijvoorbeeld 

een E-bike op kan laden draagt ook bij aan de publieke waardering voor de zonneweide. 

Transparantie, verzorgdheid en een vriendelijke uitstraling helpen vandalisme en 
negativiteit te voorkomen (Haver Droeze, 2016). 

Figuur 60. Bewust dat duurzame energie gepaard gaat met verandering in het landschap – ik wil mijn woning 
verduurzamen door energie op te wekken via zonnepanelen.  
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5.3.3 Conclusie 

Om het landschap met een plus achter te laten bij een mogelijke aanleg van een 

zonneweide zal er zorgvuldig nagedacht moeten worden over de ruimtelijke inpassing 

van een zonneweide. Denk hierbij aan de multifunctionele oplossingen aan de ruimte, de 

zichtbaarheid in het landschap, het behoud van de huidige karakteristieken van het 

landschap en de belangrijkste betrek de bewoners in het hele plan. Mensen zijn namelijk 

gevoelig voor veranderingen in de naaste omgeving waarin ze leven. En door samen te 

komen met hen en na te denken over ideeën zorg je ervoor dat het draagvlak groter 

wordt en dat het gemakkelijker geaccepteerd wordt onder de maatschappij. De 

uitkomsten van de enquête zijn voor de coöperatie enigszins positief te noemen, omdat 

daaruit is gekomen dat de respondenten weinig problemen hebben met de plaatsing van 

een zonneweide in hun leefomgeving. En men wilt zelfs participeren aan de collectieve 

projecten. Een kanttekening is wel dat natuurlijk niet heel Haren de enquête heeft 

ingevuld waardoor je altijd rekening moet houden met de bewoners die zich niet 

betrokken voelen of geen zonneweide in hun naaste omgeving willen. Zorg dus voor een 

goede communicatie met het gehele dorp zodat het merendeel van de bewoners 

meekrijgt wat de ideeën van de coöperatie zijn.  

5.3.4 Advies 

Hieronder volgt het advies hoe er het beste nagedacht kan worden over de 

ruimtelijke inpassing van een zonneweide en ook hoe hier de bewoners het beste 
bij betrokken kunnen worden. 

Draag ambitie uit – Kijkende naar wat er nu gebeurt op het gebied van zonneweides, 

wordt er aanbevolen een aantal voorbeelden te bestuderen en/of te bezoeken en zo de 

ambitie naar de markt toe uit te dragen. Dit vergt wel een aangepaste rol, met een meer 
actieve en stimulerende houding, in plaats van een faciliterende houding.  

Het is aan te bevelen om bewoners vanuit een interesse op zonne-energie uit te nodigen 

voor een excursie naar een bestaand project. Tevens kunnen er bewoners uitgenodigd 

worden die minder betrokken zijn bij duurzame energie. Dit levert projecten met 

nieuwe ingevingen in de inpassing van het landschap en ideeën voor positieve 

veranderingen. Hierbij valt te denken aan het maken van functiecombinaties, het 

realiseren van lokale afzet en het opereren vanuit een visie op de lange termijn, 
verdergaand dan de korte termijn.  

Tijd 

De excursie kan bestaan uit 1 dag naar een zonneweide in Nederland. Dit hoeft weinig 

tijd te kosten en kan heel efficiënt werken aangezien je ideeën krijgt van andere 

coöperaties over hoe zij het uitwerken van een zonneweide aangepakt hebben. 

Geschatte kosten 

De kosten zullen voornamelijk bij het brandstofgebruik en catering liggen. De kosten 

kunnen verminderd worden als er meer aanmeldingen zijn voor de excursie waardoor 
het bedrag over meerdere mensen verdeeld wordt.  
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Stimuleer tijdelijke zoninitiatieven – Het advies zou zijn om tijdelijke zonne-

energieopwekking, bijvoorbeeld in de vorm van zonneweides, kans te bieden voor de 

tussentijd van braakliggende gebieden. Bij zonne-energie is tijdelijk niet een kwestie van 

een jaar, maar meer van vele jaren. 

Uit ruimtelijk oogpunt is het relevant dat deze tijdelijke zonlocaties op geschikte 

plekken in het landschap liggen, daar waar zij echt tot een landschapsversterking leiden.  

De ontwikkeling en stimulering van tijdelijke zonprojecten kan ook op daken, 

bijvoorbeeld van bedrijventerreinen in herstructurering. Het is verder wel aan te 

bevelen om zonneweides zo veel mogelijk buiten de landbouwkerngebieden aan te 
leggen, om geen concurrentie met voedselproductie te krijgen. 

Tijd 

Het tijdsbestek bij dit advies hoeft niet lang te zijn. Meestal weten bewoners ook van de 

braakliggende terreinen en vinden ze het een goed idee om hier tijdelijk zonnepanelen 

neer te leggen. Dit blijkt ook uit de enquête dat men geen tot weinig problemen heeft 

met duurzame projecten in de omgeving. Je zou informatieavonden kunnen organiseren 

waarin het plan wordt uitlegt en bewoners daarop kunnen reageren en daarin de 
discussie mee aangaan.  

Op lange termijn kunnen er ook folders uitgedeeld worden over de stand van zaken bij 
de bouw van de zonneweide.  

Kosten 

Kosten die verwacht kunnen worden vallen onder promotie in de vorm van flyers en 

folders. Mogelijke kosten zijn misschien voor de catering (koffie en cake). De 

uiteindelijke kosten kunnen berekend worden zodra de hier voor genoemde aspecten 

product specifiek en in hoeveelheid zijn vastgelegd. Gedacht moet worden aan €100,- in 

totaal voor catering en promotie.  

Creëer nadrukkelijk ook toegevoegde waarde voor de omgeving met de geplande 

zonneweides – Dit is in de ruimtelijke strategie toegelicht als een verplichte 

“landschappelijke investering”; het wisselgeld om een initiatief bij bewoners goed over 

te laten komen. Hoeveel dit precies is, afhankelijk van de locatie en de omvang van het 

initiatief. Vanwege de industriële uitstraling van een zonneweide en de grote ruimtelijke 

impact is het wel van belang om het economisch nut te koppelen aan een ruimtelijk, 

sociaal-cultureel of ecologisch belang.  

Hierbij zou dus nagedacht kunnen worden over thema-avonden met bewoners waarin 

men aan kan geven hoe zij graag multifunctionele ingeving willen geven aan een 

zonneweide. Het werkt namelijk goed om het zo toegankelijk mogelijk te houden voor 

bewoners. Dit geldt vooral voor degene die uitkijken op de zonneweide.  

Tijd 

Er zitten hier enkele weken aan ideeënsessies aan vast met bewoners om te kunnen 

concluderen wat de juiste oplossingen zijn voor de multifunctionaliteit van 

zonneweides. Daarna de installatie van de ideeën moeten dan nog uitgevoerd worden.  
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Geschatte kosten 

De organisatie van een of meerdere thema-avonden gaat niet veel geld inzitten. Het ligt 

vooral aan het idee dat voortvloeit uit de avond. Als bijvoorbeeld een oplaadpunt voor 

elektrische fietsen moet worden aangelegd zal hier een investering voor gedaan moeten 
worden. De kosten liggen dan rond de €700 à 800,- excl. btw (Flexicharge, z.d.).  
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5.4 Deelvraag 4: Welke gebieden in Haren zijn geschikt voor een zonneweide?  
In dit hoofdstuk wordt beschreven waar de geschikte locatie(s) ligt voor een 

zonneweide in de gemeente Haren. Dit is gedaan aan de hand van een GIS-analyse, de 

gehele analyse is terug te vinden in bijlage I.  

5.4.1 Doelstelling 

De coöperatie wil Haren duurzamer maken, een van de manieren waarop dit zou kunnen 

gebeuren is door het collectief opwekken van duurzame energie. De vraag vanuit de 

coöperatie is dan ook om te kijken naar de mogelijke locaties voor een zonneweide in 

Haren en omgeving.  

5.4.2 Resultaten 

In het GIS-onderzoek (bijlage I) zijn vijf criteria opgesteld waar de locatie(s) aan moet 

voldoen om als geschikt te worden beoordeeld. Deze criteria zijn; 

• Schaduwwerking van gebouwen en huizen op de locatie 

• De bereikbaarheid van de locatie 

• Nabij grote infrastructuur voor het ondergrondse energie net 

• Het huidige grondgebruik van de locatie 

• Schaduwwerking van bomen op de locatie 

Aan de hand van bovenstaande criteria zijn kaarten gemaakt waar de geschiktheid van 

locaties per criteria worden behandeld. Uiteindelijk zijn al deze kaarten samengevoegd 

om tot een MCA (Multi-criteria analyse) te komen. De MCA kaart heeft geleid tot een 

tweetal locaties die geschikt zijn voor de plaatsing van de zonneweide. Deze locaties zijn 

vervolgens nog verder geanalyseerd op geschiktheid. Hierbij is gekeken naar de ligging 

van bomen en gebouwen. Als deze niet aan de oost-west-zuidzijde staan zijn zij niet een 

belemmering voor de zonneweide. Mochten deze wel aan deze zijdes staan dan moet er 

een minimale afstand zijn tot de bouwlocatie.  Deze twee locaties zijn te zien in kaart 1 
en 2 op de volgende pagina.  
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Kaart 1 geschikte locatie 1 Kaart 2 geschikte locatie 2 



69 
 

5.4.3 Conclusie & advies 

 
Locatie 

Uit de twee locaties komt naar voren dat de eerste locatie het meest geschikt is om een 

zonneweide op te plaatsen. Dit komt omdat het een braak stuk grond betreft wat 

momenteel geen duidelijke functie heeft. Daarnaast is het strak gelegen aan de A28 en 

aan de rand de stedelijke bebouwing. Dit zijn allen preferabele omstandigheden die de 

provincie heeft geschetst mocht er sprake zijn van het willen plaatsen van een 
zonneweide (Provincie Groningen, 2016).  

Kosten 

Het plaatsen van een zonneweide is een prijzige investering. Er wordt gemiddeld 

gerekend dat het plaatsen van een zonneweide per hectare 650.000 euro is. Hier wordt 

echter in meegerekend dat de ondergrond bewerkt moet worden, paden gelegd moeten 

worden en soms energiekabels naar het net gegraven moeten worden. De 

onderhoudskosten van een zonneweide worden geschat op 1000 euro per jaar. De kans 

is echter zeer groot dat op deze locatie een deel van de voorbereiding niet nodig is. Het 

installeren van de zonnepanelen installatie zelf kost ongeveer 500.000 euro per hectare. 

Er wordt dus vrij veel bespaart door de zonneweide te plaatsen op deze locatie. Exacte 

kosten kunnen pas worden berekend als de precieze situatie bekend is (Spruijt, 2015). 

Tijd 

De start van het project is afhankelijk van vergunningen en investeringen. Als deze rond 

zijn kan er snel worden begonnen met de realisatie van de zonneweide. De locatie van 

het project heeft al een dusdanige vorm dat de bouw van de weide sneller zal verlopen 

dan gebruikelijk is.  

De zonneweide heeft een levensduur die nog vrij onbekend is. Geschat wordt dat 

zonneweides een levensduur van ongeveer 25 jaar heeft. De zonnepanelen hebben een 

langere levensduur wordt geschat, maar zijn tegen die tijd niet meer rendabel (Spruijt, 
2015).  

Dubbele bestemming 

Voor de locatie moet naast dat het een zonneweide is, er nog een bestemming komen. 

Dit kan zowel een agrarische, educatieve als recreatieve functie hebben. Door dit te doen 

wordt aan de wensen van de provincie voldaan, maar is de kans ook groter dat er 

minder weerstand komt vanuit omwonenden, die niet participeren tegen de plannen 

(rvo, 2014). Uit de enquête is gebleken dat het overgrote deel van de respondenten geen 

probleem zou hebben met een zonneweide in hun leefomgeving. Als de dubbele 

bestemming voor de locatie wordt doorgevoerd is de kans zeer groot dat de plannen 
positief worden ontvangen door de omwonenden.   
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Risicoanalyse  

Niet verlenen van de vergunning voor het aanleggen van de zonneweide zal het project 

doen staken. Dan wordt er gezocht naar andere alternatieven voor het opwekken van 

duurzame energie. De vertraging die hierdoor wordt veroorzaakt kost onoverkomelijk 
geld.  

Weerstand van omwonenden zal zorgen voor vertraging, vertraging zorgt voor extra 

kosten en de kans dat investeerders zullen afhaken. 

SDE+ wordt niet verleend, de investeerders zullen zich terugtrekken omdat het project 

niet meer rendabel is. 

Er zijn niet genoeg investeerders voor het realiseren van de zonneweide. Dit zal leiden 

tot het zoeken naar andere mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Dit zal 

wel vertraging betekenen, en vertraging kost geld.  

Het plaatsen van de zonneweide kan leiden tot habitat verlies op locatie. Ook kan het 

leiden tot fragmentatie van habitatten. Als blijkt dat er beschermde soorten op de locatie 

nesten en/of foerageren kan dit betekenen dat het plaatsen van de zonneweide niet 

door kan gaan of vertraging op loopt. Vertraging of annulering van de plannen door 

beschermde soorten en/of aanpassingen in het gebied werkt kostenverhogend. Er zal 

dus voor de realisatie van het project een goede inventarisatie van plant- en diersoorten 
worden gemaakt (European Union, 2014).  
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H6. Eindadvies – conclusie  
Hieronder volgt het eindadvies voor de Coöperatie Duurzaam Haren. Het 

eindadvies is gebaseerd op de centrale vraag van het rapport: 

Op welke manier kan de coöperatie Duurzaam Haren hun collectieve zonne- 

energieplannen het best vorm geven en presenteren aan bewoners van Haren en 

omgeving? 

Om beter antwoord te kunnen geven op de bovenstaande centrale vraag hebben is het 

onderverdeeld in 4 deelvragen. Deze deelvragen zijn beantwoord door middel van 

literatuur en op basis van de resultaten van de online enquête. Hieruit zijn de volgende 
adviezen naar voren gekomen.  

Communicatie 

• Om ervoor te zorgen dat meer inwoners willen investeren in een collectief 
energieplan en lid zouden willen worden van de coöperatie, kan er via directe 
communicatie per doelgroep een effectieve manier gevonden worden om men te 
informeren over duurzaamheid in zijn algemeen en over de coöperatie Duurzaam 
Haren. Door middel van het opgestelde communicatieplan kunnen de 
doelgroepen bereikt worden met de juiste communicatiemiddelen. 

• De bewoners actief bezighouden met duurzame energie draagt ook bij aan meer 
bewustzijn creëren. Hierbij kan gedacht worden aan mogelijke maatregelen met 
betrekking tot verduurzaming; met informatie over kosten/ baten, effectiviteit, 
randvoorwaarden, eventuele voorbereidingen die ervoor getroffen moeten 
worden, een lijst waarop mensen kunnen aanvinken in hoeverre ze al zijn 
gevorderd in de verduurzaming van hun woning en de mogelijkheid tot het 
collectief inkopen van duurzame investeringen. 
 

Samenwerken 
• Om een breder publiek aan te spreken is het zinvol om samen te werken met 

woningcorporaties en volkshuisvesting. In samenwerking met deze corporaties is 
het mogelijk om in relatief korte tijd veel woningen aan te pakken en tevens de 
benodigde investeringen grootschalig in te kopen. Het kan voor de inkooprondes 
helpen om ook nog andere partijen hierbij te betrekken, of deze zelfs kenbaar te 
maken door middel van publiciteit. 
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Veranderingen in het landschap 
• Bij de aanleg van een zonneweide is het advies om nadrukkelijk te letten op de 

toegevoegde waarde van het gebied. Hierbij zou dus nagedacht kunnen worden 
over thema-avonden met bewoners waarin men aan kan geven hoe zij graag 
multifunctionele ingeving willen geven aan een zonneweide. Het werkt namelijk 
goed om het zo toegankelijk mogelijk te houden voor bewoners. Dit geldt vooral 
voor degene die uitkijken op de zonneweide. Hierbij is het ook aan te bevelen om 
bewoners vanuit een interesse op zonne-energie uit te nodigen voor een excursie 
naar een bestaand project. Dit brengt nieuwe ideeën met zich mee op zoek naar 
multifunctionele ingevingen voor de zonneweide.  

• Voor de locatie voor toekomstig gerealiseerde zonneweides zijn door middel van 
GIS twee locaties naar voren gekomen die het meest geschikt voor de plaatsing 
van een zonneweide. Deze plekken worden aanbevolen omdat het een braak stuk 
grond betreft wat geen duidelijke functie heeft momenteel. Daarnaast is het strak 
gelegen aan de A28 en aan de rand de stedelijke bebouwing. Dit zijn allen 
aanbevolen omstandigheden die de provincie heeft geschetst mocht er sprake 
zijn van het willen plaatsen van een zonneweide.  

 

De adviezen zijn met name gericht op het communiceren richting de bewoners en 

ondernemingen van Haren en omgeving zodat er meer draagvlak komt onder bewoners 

en ondernemingen die willen meewerken aan het collectief opwekken van duurzame 

energie. Voor een verder stadium is er tevens advies over hoe en waaraan te denken bij 

het plaatsen van een zonneweide. Sommige adviezen zijn daarom ook makkelijker uit te 
voeren op korte termijn en andere zijn eerder op lange termijn realiseerbaar.   
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H7. Discussie 
In de afgelopen 9 weken is onderzocht hoe de bereidheid en bewustzijn op gebied van 

duurzaamheid vergroot kan worden onder de bewoners. Tevens is onderzocht of de 

respondenten willen participeren in collectieve energieplannen.  Dit onderzoek is 

gedaan naar aanleiding van een online enquête.  

Het was ook de bedoeling om een interactieve sessie te houden met bewoners en 

ondernemingen over duurzaamheid. Deze is helaas komen te vervallen omdat er geen 

juiste datum gevonden kon worden om voldoende geïnteresseerden uit te nodigen.  De 

uitkomsten van de interactieve sessie konden anders meegenomen worden in het advies 

voor de coöperatie Duurzaam Haren.  

Er was ook gehoopt op een hoger respons van de online enquête, zodat 

representativiteit ten opzichte van het aantal inwoners beter zou zijn. De lage respons is 

te wijten aan de manier hoe de enquête openbaar is gesteld, namelijk online waardoor 

men niet direct benaderd kon worden om de enquête in te vullen. Maar omdat Haren 
een groot dorp is was dit de enige juiste oplossing.  
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https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Omgevingsvisie/Omgevingsverordening_2016.pdf
http://www.rho.nl/uploads/documents/zonneparken_brochure_LR.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzame-energie/lokale-initiatieven
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzame-energie/lokale-initiatieven
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/09/Grondgebonden%20Zonneparken%20-%20verkenning%20afwegingskadersmetbijlagen.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/09/Grondgebonden%20Zonneparken%20-%20verkenning%20afwegingskadersmetbijlagen.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vogels
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vogels
https://www.bespaarbazaar.nl/kenniscentrum/ontwerp/schaduw-zonnepanelen/
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Samenvatting 
Haren, een dorp in de provincie Groningen, net ten zuiden van de stad Groningen is 

omgeven door agrarische graslanden en een aantal meren. Daarnaast lopen er twee 

grote verkeersaders door het projectgebied heen, de A28 en de spoorlijn Groningen-

Assen. Het gebied ligt op een uitloper van de Hondsrug, ook wel een haar genoemd. 

Daarom ook de naam van het dorp Haren. In het dorp wil de coöperatie Duurzaam 

Haren het dorp duurzamer maken. Een van de manieren waarop men dit wil bereiken is 

door collectief duurzame energie op te wekken.  Dit zou gedaan kunnen worden door 

het plaatsen van een zonneweide. In dit GIS-rapport zijn mogelijke locaties bepaald voor 

een dergelijke zonneweide aan de hand van een aantal criteria. Deze zijn: de 

schaduwwerking van bomen en huizen op de mogelijke locatie, de bereikbaarheid van 

het gebied, in de buurt van grote infrastructuur voor het energienet, het huidige 

grondgebruik. Elk van deze criteria leiden tot een kaart waar geschikte gebieden 

uitkomen voor de zonneweide. Uiteindelijk zijn de criteria bij elkaar gevoegd om tot een 

eindkaart te komen. Hieruit zijn een tweetal locaties gekomen die van dichterbij zijn 

geanalyseerd. Het eerste gebied is gelegen ten noordwesten van het dorp en ligt direct 

aan de A28. Het gebied had als bestemming om een bedrijven/woonterrein te worden. 

Maar mede door de financiële crisis is dit plan nooit werkelijkheid geworden. Het is dus 

hedendaags een braak liggend stuk grond. De tweede locatie is gelegen ten noordoosten 

van Haren ligt in de V van twee spoorlijnen. Hier wordt echter de grond gebruikt als 

agrarisch grasland en zal het moeilijker zijn om een zonneweide van de grond te krijgen. 

Ook staan hier aan de randen bomen en woonhuizen die ervoor zorgen dat de 

zonnepanelen niet dicht aan de grenzen van het perceel kunnen worden geplaatst. Uit 

het onderzoek is dus gekomen dat locatie 1 de meeste potentie heeft om een 

zonneweide op te plaatsen.   
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1. Inleiding 
In Haren, gelegen in de provincie Groningen, wil de coöperatie Duurzaam Haren een 

deel van de inwoners voorzien van duurzame energie. De manier waarop de coöperatie 

dit wil doen is door middel van het aanleggen van een zonnepanelen in de gemeente of 

in de aangrenzende postcodes. Een van de mogelijkheden hiervoor is het aanleggen van 

een zonneweide. Welk formaat de zonneweide moet hebben is nog niet bekend bij de 

coöperatie. Dit komt omdat er nog gezocht wordt naar investeerders in het project. Aan 

de hand hiervan zal later duidelijk moeten worden welke grote de zonneweide zou 

kunnen hebben. Als onderdeel van het adviesrapport is er een GIS-analyse uitgevoerd 

om te kijken wat de beste locaties zijn voor het aanleggen van een zonneweide in het 

projectgebied (kaart 1). In de aanbevelingen is vervolgens gekeken wat de beste locatie 
zou zijn voor de zonneweide aan hand van de GIS-analyse.  

1.1 Probleem beschrijving 
Duurzame energie is in opkomst in Nederland, steeds meer mensen zijn zich ervan 

bewust dat de energietransitie plaats aan het vinden is en willen hieraan meedoen. De 

overheid gaat alleen niet snel genoeg en daarom zien we in heel Nederland dat er 

coöperaties worden opgericht door burgers om duurzame energie op te wekken. Dit kan 

zijn om kosten te besparen, de lokale economie te stimuleren of om bij te dragen aan een 

duurzame toekomst (rvo, 2014). In Haren is een dergelijke coöperatie opgestart om 

gezamenlijk te investeren in zonne-energie. Dit wil de coöperatie eventueel doen door 
middel van het aanleggen van een zonneweide.  

1.2 Doel van de GIS-analyse 
Het doel van de GIS-analyse is om de geschikte locaties voor een zonneweide in het 

projectgebied kaart te brengen om zo tot een beter advies te komen voor de coöperatie 
Duurzaam Haren. 

1.3 Leeswijzer  
Eerst wordt er achtergrondinformatie gegeven over het project gebied en de materialen 

en methoden beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de analyse per 

criteria en de eindanalyse met behulp van kaarten. In hoofdstuk 4 zijn de conclusie en 

aanbevelingen beschreven. Hoofdstuk 5 bevat de discussie over hoe het onderzoek beter 

had kunnen verlopen wat tot een beter resultaat zou leiden.  
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2. Materialen en methoden  
In dit hoofdstuk worden de achtergronden, materialen en methoden beschreven. 

2.1 Projectgebied Haren  
Haren en omgeving is een gebied waar landbouw en wonen de boventoon voeren in het 

landgebruik. In het dorp zijn kleine voorzieningen aanwezig voor de inwoners, voor de 

grotere voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op de stad Groningen. Ook zijn er 

een aantal grote bedrijven aan de buitenranden van het dorp gevestigd en bevinden zich 
in het noorden van Haren meerdere scholen.  

Ten westen van Haren loopt de A28 en de spoorlijn die loopt van Groningen tot Assen. 

Dit zijn twee grote verkeersaders die door het gebied lopen. Ten westen van deze 

verkeersaders ligt het Paterswoldsemeer, dit meer dient voornamelijk als recreatiemeer 

en heeft een rijke geschiedenis in de verveningsperiode (Gebied Paterswolde, n.d.). Het 

projectgebied is hieronder te zien in kaart 1. 

 

 

Kaart  1 projectgebied Haren 
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Het dorp Haren heeft haar geschiedenis te danken aan de ligging op de noordelijke 

uitloper va de Hondsrug. De naam Haren is dan ook afkomstig van de toevoeging ‘haar’ 

wat betekend: hoge rug in het landschap begroeid met grassen en struikgewas (Vonk, 

1973). Het hoogteverschil en de typische noord-zuid ligging hiervan zijn te danken aan 

het Elsterien (Meijles, 2015). Deze hoogte verschillen zijn goed terug te zien op de 

hoogte kaart van het gebied, zie kaart 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart  2 hoogtekaart projectgebied Haren 
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2.2 Werkwijze  
Het doel van de GIS-analyse is om geschikte locaties te vinden voor een zonneweide 

binnen het projectgebied. Dit is gedaan door het maken van een MCA (multi criteria 

analyse). Het MCA is opgemaakt uit een vijftal criteria, deze vijf criteria hebben geleid tot 

een concept model (figuur 1). Deze laat de korte weg zien van de criteria naar het 

eindresultaat, de geschiktheid van het projectgebied voor het aanleggen van een 

zonneweide. In GIS-kaarten worden de verschillende criteria behandeld wat per criteria 

leidt tot een geschiktheidskaart van het gebied. Als laatst worden de verschillende 

criteria gebundeld en is er een geschiktheidskaart gebaseerd op alle criteria. Aan de 

hand hiervan is er een advies gemaakt voor de locatie van een zonneweide.  

2.3 Criteria  
 

Numme
r  

Criteria Indicati
e 

Reden Bron Klassen Waard
e   

       
1 Schadu

wwerkin
g 

Afstand 
tot 
gebouw
en 

Schaduw op de 
zonnepanelen 
heeft een 
negatief effect op 
de opbrengst 

 
(schaduw-

zonnepanel
en, N.d.) 

0-27.5 m 
27.5- 1000 
m  

0  
10 

2 Grond 
gebruik 

Agrarisc
h of 
brakke 
grond 

Deze grond is 
onbebouwd en 
sneller om te 
zetten qua 
functie 

(rvo, 2014) 
 

Agrarisch-
onbebouwd 
Water  
Overig  

 
15 
12 
0 

3 Grote 
infrastru
ctuur 

Dichtbij 
grote 
infrastru
ctuur 

Aansluiting op 
het 
elektriciteitsnet 
en beleid 
provincie 
Groningen  

(Provincie 
Groningen, 2016) 

0-50 m 
50-100 
100-500 m 

20 
10 
0 

4 Bereikb
aarheid 

 Dichtbij 
wegen 

De bouwlocatie 
moet goed 
bereikbaar zijn 

(rvo, 2014) 0-50 m 
50-100 m 
100-500 m  

10 
5 
0 

5 Schadu
wwerkin
g 

Afstand 
tot 
bomen 

Schaduw op de 
zonnepanelen 
heeft een 
negatief effect op 
de opbrengst 

(schaduw-
zonnepanelen, 
N.d.) 

0-41.25 m 
41.25- 
1000 m 

0 
10 
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Criteria 1, schaduwwerking van gebouwen  
Schaduw op zonnepanelen zal de opbrengst hiervan sterk beïnvloeden. Door voldoende 

afstand tot gebouwen te houden is er geen invloed van de schaduw op de zonneweide. 

Een standaard schaduw berekening heeft ertoe geleid dat deze criteria in twee klassen 

zijn opgedeeld. Binnen 27.5 meter van een gebouw is niet geschikt, verder dan 27.5 

meter van een gebouw is wel geschikt. Bij deze criteria is de aanname gedaan dat een 

gemiddeld huis/gebouw een hoogte van 10 meter heeft. Het betreft hier gebouwen die 

aan de west, oost en zuidzijde staan (schaduw-zonnepanelen, N.d.). 

Criteria 2, grondgebruik 
De zonneweide heeft als voorkeur om geplaatst te worden op een onbebouwde 

ondergrond. Dit scheelt in de kosten en zorgt ervoor dat het proces geen vertraging 

oploopt als de grond eerst zwaar bewerkt moet worden. De voorkeur gaat hierbij uit 

voor agrarische of brakke grond. Brakke grond is echter niet geclassificeerd in Arcgis, 

daarom zal naderhand de luchtfoto kaart goed worden geanalyseerd om tot een goed 

advies te komen. De klassen zijn verdeeld in onbebouwde agrarische grond, geschikt. 

Water als ongewenst maar niet ongeschikt. Overige grondgebruik als ongeschikt (rvo, 

2014). 

Criteria 3, dichtbij grote infrastructuur 
Vanuit de provincie is bepaald dat zonneweides bij voorkeur aan de rand van stedelijk 

gebied op wegen moeten liggen. Bijkomstigheid is dat het energienet vaak in de buurt 

van grote infrastructuur is gelegen. Omdat de data voor het ondergrondse energienet 

niet beschikbaar is, is hiervan uit gegaan om de locatie van het net te bepalen. De klassen 

die worden gehanteerd zijn; 0-50 meter als zeer geschikt, 50-100 meter als geschikt, 

100-500 meter als ongeschikt (Provincie Groningen, 2016).  

Criteria 4, bereikbaarheid van de bouwlocatie 
De locatie van de zonneweide moet goed te bereiken zijn en dus dichtbij één of 

meerdere wegen liggen. Dit om de kosten te drukken en het proces geen vertraging te 

laten oplopen door een slechte bereikbaarheid van het bouwterrein. De klassen zijn op 

de volgende manier ingedeeld; 0-100 meter als zeer geschikt, 100-200 meter als 
geschikt, 200-1000 meter als ongeschikt (rvo, 2014).  

Criteria 5, schaduwwerking van bomen 
Net als bij de gebouwen moet er rekening worden gehouden met de schaduw die van 

bomen afkomt. Over het algemeen zijn bomen een stuk hoger dan gebouwen en worden 

hiervoor dus andere klassen gebruikt. Voor de gemiddelde hoogte van een boom is 

uitgegaan van 15 meter. Dit betekent dat de bomen niet binnen 41.25 meter van de 

zonneweide kunnen staan. Daarbuiten is alles geschikt. Het betreft dan wel bomen die 
aan de west, oost en zuidzijde van de zonneweide staan.   
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 Figuur 1. MCA 

 

 

 

2.4 Beschrijving van de gebruikte datasets  
Haren projectgebied: Het projectgebied laat de grenzen zien van het projectgebied 

Haren en omstreken. Deze data is in vector dat en is gebruikt voor elke kaart in het 

rapport. 

LGN7: Dit is de landgebruik kaart van Nederland uit 2012. Dit is een raster data kaart 

wat betekent dat de zich in cellen bevindt. In het rapport is de data omgezet naar vector 

data omdat dit makkelijker te gebruiken is in het rapport en de analyse van de kaarten. 

De LGN7 kaart is gebruikt om te kijken waar welk landgebruik is in het project om zo 

een betere analyse te maken. 

Wegdeelvlak: Dit is de dataset met alle wegdelen van Nederland in vector data uit 

2016. Deze kaart is gebruikt voor de grote infrastructuur en de bereikbaarheid van 
mogelijke bouwlocaties van de zonneweide.  

Spoorbaandeellijn: Dit is de kaart met alle spoorlijnen van Nederland in vector data uit 
2016. Deze kaart is gebruikt voor de grote infrastructuur in het projectgebied.  

AHN2: Dit is de hoogtekaart van Nederland waarin de hoogte van gebouwen en 

uitstekende objecten boven de bodem zijn meegenomen in raster data uit 2013. Deze 

kaart is gebruikt voor de beschrijving van het gebied en is verder niet meegenomen in 

de MCA.  

Gebouwvlak: Deze kaart laat alle gebouwen in Nederland zien in vector data uit 2016. 

Deze kaart is gebruikt voor de schaduwwerking op de zonneweide.  
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2.5 Gebruikte tools in ArcGIS 
 

Tool  Beschrijving  
(vector) clip Clip knipt een feature uit een andere feature class en 

gebruikt de grenzen van de polygonen. 
(vector) buffer Deze tool maakt een buffer rond een polygoon, lijn of 

punt in een nieuwe feature class van buffer polygonen. 
(vector) add field Add field voegt een veld toe aan de tabel of feature class 

laag. 
(vector) calculate field Deze tool berekent voor: feature class, feature layer of 

berekent de waarden. 
(vector) Multipart to 
singlepart 

Deze tool scheidt de multipart features in singlepart 
features. 

(raster) reclassify Deze tool classificeert de klassen opnieuw.   
(vector) multiple ring 
buffer 

Dit buffert rondom polygonen, lijnen of punten met 
meerdere afstanden. 

(vector) make feature layer Deze tool maakt een tijdelijke laag van een input feature 
class in een feature layer. 

(vector) copy feature Deze tool kopieert de features in een laag zodat deze 
niet meer tijdelijk zijn. 

(vector) union De union tool combineert de features en attributen van 
verschillende feature classes en maakt één nieuwe 
feature class. 

(raster) extract by mask Dit haalt de cellen uit een raster data set die gelijk zijn 
aan het gebied door middel van een mask. 

(raster) raster to polygon Raster to polygon maakt polygoon features van een 
raster dataset.  

(raster) mosaic to new 
raster 

Maakt van verschillende raster datasets één nieuwe 
raster dataset. 

(vector) aggregate polygons Voegt overlappende polygonen samen.  
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3.  Resultaten 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de verschillende analyses en de gecombineerde 

eindkaart weergegeven. Voor niet alle criteria is een kaart gemaakt omdat deze data niet 

beschikbaar is. Daarom worden in de eindkaart de mogelijke gebieden van dichtbij 

bekeken om te kijken of ook aan deze criteria wordt voldaan. 

3.1 Criteria 1, schaduwwerking gebouwen 
In kaart 3 wordt weergegeven waar een mogelijke zonneweide hinder zou ondervinden 

van de schaduw die van gebouwen af komt. Hier moet bij gezegd worden dat er in de 

kaart geen rekening is gehouden met de stand van de zon en de verschillende hoogtes 
van de gebouwen. Er is uitgegaan van een gemiddelde hoogte van 10 meter. 

Duidelijk zichtbaar is dat er in Haren 

zelf geen locaties zijn voor een 

zonneweide aan de hand van dit 

criteria. In het buitengebied is 

daarentegen volop ruimte 

beschikbaar waar er geen hinder 

zou zijn van schaduw die van 
gebouwen afkomt.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 3 Schaduwwerking gebouwen 
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3.2 Criteria 2, landgebruik 
Voor het criteria landgebruik 

is gekeken naar de huidige 

functies van de grond in het 

projectgebied. Er is een 

onderscheid gemaakt tussen; 

agrarisch, water en overige 

gebruik. Voor het criteria is 

ook braakliggende grond 

belangrijk echter, dit is niet 

met GIS terug te vinden in 

kaarten. Daarom zal hier bij de 

totale geschiktheidskaart naar 

worden gekeken.  

In kaart 4 is de geschiktheid 

van het landgebruik 

weergegeven. Duidelijk 

zichtbaar is dat in Haren er 

geen geschikte gebieden zijn. 

De waterpartijen in het 

projectgebied zijn duidelijk 

met geel aangegeven. De 

groene gebieden zijn over het 

algemeen graslanden met 

agrarische doeleinden. Deze 

zijn geschikt voor de 

mogelijke plaatsing van een 

zonneweide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 4 landgebruik geschiktheid 
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3.3 Criteria 3, grote infrastructuur 
Het criteria; grote infrastructuur, is gebruikt om te kijken naar wegen van het 

ondergrondse energie net. De data die is gebruikt is de wegenkaart en de spoorlijnen 

kaart. Er is een buffer om deze infrastructuur gemaakt om de geschiktheid te bepalen. 

De buffers zijn: 0-50 meter, 

50-100 meter en 100 tot 500 

meter van de infrastructuur 

af. Hoe dichterbij de wegen of 

het spoor hoe geschikter het 

gebied is.  

In kaart 5 is te zien hoe het 

projectgebied is 

onderverdeeld als er gekeken 

wordt naar dit criteria. Goed 

te zien is dat de spoorlijn 

noord – oost naar zuid – west 

loopt door het projectgebied 

heen. Verder zijn er tal van 

kleine wegen in en rondom 

Haren. Hieruit springt ook 

duidelijk de A28 die langs de 

westgrens van het gebied 

loopt. Dit zijn twee grootste 

verkeersaders binnen het 

projectgebied en hier zullen 

dus ook de grotere 
energiekabels liggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 5, grote infrastructuur 
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3.4 Criteria 4, bereikbaarheid 
De bouwlocatie van de zonneweide moet goed bereikbaar zijn voor het aanleggen en 

onderhouden van deze. Dit betekent dat de afstand van wegen niet te groot moet zijn. In 

kaart 6 is aangegeven welke gebieden geschikt, minder geschikt en ongeschikt zijn in dit 
criteria. 

 

De wegen in de kaart zijn 

duidelijk te zien in de 

groene gebieden. In 

Haren zelf is een grote 

groene zone van geschikt 

gebied. Aan de westzijde 

van het projectgebied 

loopt de A28. De grootste 

verkeersader van het 

gehele projectgebied. In 

het oosten van het 

projectgebied lopen ook 

een aantal wegen maar 

het best bereikbaar zijn 

het centrum en het 
westen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaart 6, bereikbaarheid 
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3.5 Totale geschiktheidskaart 
In kaart 7 is de geschiktheid van alle criteria gecombineerd te zien. Duidelijk is dat 

alleen het gebied rond het spoor als geschikt wordt bevonden. Veel van de 

buitengebieden die slecht bereikbaar zijn worden duidelijk als ongeschikt geacht. Voor 

een betere analyse van mogelijke gebieden zal er ingezoomd worden op locaties die aan 

het rand van het dorp Haren liggen die mogelijk geschikt zouden zijn.  In kaart 7 zijn 

twee gebieden omcirkeld waar ingezoomd op wordt. Deze twee gebieden zijn 

weergegeven in kaart 8 en 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 7 totale geschiktheid 



92 
 

Kaart 8, geschikte locatie 1 

3.6 Geschikte gebieden 
Kaart 8 laat de locatie ten noordwesten van Haren zien. Ten noorden van de 

parkeerplaats ligt een brak stuk grond waar een bedrijven/woonterrein had moeten 

komen. Dit plan is door omstandigheden gestagneerd en gaat voorlopig geen 

werkelijkheid worden. Het gebied ligt direct aan de A28 en heeft daarmee een goede 

bereikbaarheid. Gekeken naar de voorgenomen bestemming van het gebied is de kans 

zeer groot dat er een grote netaansluiting dicht in de omgeving ligt. Wegen door de open 

ruimte zijn al aangelegd wat kosten scheelt in de toekomst bij de aanleg en onderhoud 

van de mogelijke zonneweide (Haren de krant, 2010). Het geschikte gebied is 2 hectare 

groot. Er staan een aantal bomen en woonhuizen aan de zuidoostzijde van het gebied. 

Deze liggen echter op voldoende afstand om geen probleem te vormen bij 

schaduwvorming.  

Kaart 9 laat een gebied zien ten noordoosten van Haren. Hier lopen een aantal 

spoorlijnen met daartussen agrarische grond en een stukje natuur. In de V waar de 

spoorlijnen bij elkaar zou ook een zonneweide geplaatst kunnen worden, de grootte van 

dit gebied is ook 2 hectare. Met een goede bereikbaarheid en het spoor nabij voldoet 

deze locatie aan de meeste criteria. Minpunt is wel dat er dichtbij een aantal bomen 

staan en de grond nu agrarisch is. De grond zal dus bewerkt moeten worden om geschikt 

te maken voor zonnepanelen. In de punt en rechter uitloper van de V kunnen geen 

zonnepanelen worden geplaatst door de aanwezigheid van de bomen aan de zuidzijde 

hiervan.  
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4. Conclusie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en de aanbevelingen beschreven 

4.1 Conclusie 
Er zijn twee locaties waar een zonneweide geplaatst zou kunnen worden. Beide locaties 

hebben ongeveer dezelfde grootte van 2 hectare. Op locatie 1 is echter al veel 

voorbereidend werk gedaan met het oog op een bedrijven/woonterrein. Waar locatie 2 

nog helemaal bewerkt moet worden. Het beleid van de provincie Groningen is tevens dat 

er voorkeur is voor locaties die niet bestemd zijn voor agrarische doeleinden. Ook 

moeten zonneweides zoveel mogelijk tegen stedelijk gebied aanliggen en passen in het 

landschap (Provincie Groningen, 2016). Er is nog niet bekend hoe groot de te realiseren 

zonneweide moet worden omdat het aantal investeerders nog onbekend is. Per hectare 

levert een zonneweide 500.000 kWh per jaar op. Dit betekent dat volgens het 

gemiddelde stroom verbruik van ongeveer 4000 kWh, er 125 huishoudens van stroom 

kunnen worden voorzien per hectare (Spruijt, 2015).  

4.2 Aanbevelingen 

• Locatie 1 zoals weergegeven in kaart 8 is de beste locatie voor het plaatsen van de 

zonneweide. Het gebeid heeft momenteel geen duidelijke bestemming en is al 

voorbewerkt voor bebouwing. Dit maakt het plaatsen van de zonneweide goedkoper. 

Het plan zal naar verwachting positief worden ontvangen bij omwonenden omdat er 

een goede bestemming komt voor het brak liggende stuk grond.  

• Een dubbele functie aan de locatie verbinden is aan te bevelen omdat dat de grond 

niet alleen voor de opwekking van energie wordt gebruikt. Hierbij valt te denken aan 

kleine grazers die het gras onder de panelen onderhouden.  

• Betrek alle partijen die lusten, lasten en belang hebben in het project vanaf dag 1. 

Hierdoor kunnen goede ideeën ontstaan en is de kans groter dat er weinig weerstand 

bij de omwonenden is.  
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5. Discussie 
In dit hoofdstuk worden punten voor verbetering in het onderzoek beschreven. 

5.2 Onderzoek 
Niet alle data is beschikbaar geweest die nodig was voor het onderzoek. De data voor het 

grote ondergrondse energienet is niet beschikbaar terwijl dit wel een van de 

belangrijkste criteria was voor het onderzoek. Dit heeft tot aannames geleid die niet 

waterdicht zijn wat ervoor zorgt dat de betrouwbaarheid van het onderzoek niet hoog 

is. Er is aangenomen dat het net in de buurt moet liggen van grote infrastructuur zoals A 

en N-wegen en het spoor. In GIS is er echter geen onderscheidt te maken tussen deze 

wegen en de kleine straatjes in een dorp. Dit betekent dat de geschiktheidskaart voor dit 

criteria niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Dit zorgt er ook voor dat de totale 
geschiktheidskaart niet een juist beeld geeft.  

Het projectgebied is te groot om de een goede analyse te maken voor een aantal 

aspecten. Zoals de hoogtekaart en de gebouwen kaart waren te zwaar om goed mee te 

werken. Dit heeft ertoe geleid dat de hoogtekaart uit het onderzoek is gelaten en de 

gebouwen niet in volledigheid zijn meegenomen. Voor een vervolg zou er een kleiner 

gebied kunnen worden aangewezen. Dit maakt het werken in GIS sneller en zorgt voor 
een betrouwbaarder resultaat.  

5.2 Data validatie  
De LGN7 kaart heeft een foutmarge van 16.6 % dit kan invloed hebben gehad op de 
kaarten die van deze dataset gebruik gemaakt hebben (Alterra, 2014). 

De AHN2 kaart is de hoogtekaart die ook objecten die uitsteken boven de bodem 

meeneemt. Dit betekent dat het een vertekend beeld kan geven van de hoogte in het 
gebied. 

De wegdeelvlak kaart wordt constant ge-update en deze is afkomstig van het Kadaster. 

Wat betekent dat de betrouwbaarheid zeer hoog is van deze kaart. Hetzelfde geld voor 
de gebouwen en spoorlijnen kaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

6. Bronvermelding 
Alterra. (2014). Landelijk Grondgebruikersbestand Nederland versie 7 (LGN7). 

Wageningen: WageningenUR. 

De Graaf, A., & Damen, J. (2014). Duurzame energie in opkomst: zonneweides. RHO. 

Debets. (2014). Windmolenpark v.s. zonneweide. Stadskanaal: Debets b.v. 

European Union. (2014). Wind & solar energy and nature conservation. Brussel: 

European Union. 

Flexicharge. (z.d.). Oplaadpunt elektrische fietsen Type Laadpaal. Opgeroepen op April 4, 

2017, van Flexicharge: https://www.oplaadpuntkopen.nl/product/oplaadpunt-

elektrische-fietsen-type-laadpaal/ 

Gebied Paterswolde. (n.d.). Opgehaald van meerschap paterswolde: 

http://www.meerschap-paterswolde.nl/het-gebied/83-informatie 

Gemeente Den Helder. (2015). Nota Zonneparken. Den Helder. 

Greenpeace. (2016). Als je dit leest twijfel je noot meer aan windmolens. Opgehaald van 

Greenpeace Nederland: 

http://www.greenpeace.nl/2014/Nieuwsberichten/Klimaat--Energie/Als-je-dit-

leest-twijfel-je-nooit-meer-aan-windmolens/ 

Groningen nieuws. (n.d.). Opgehaald van Groningen nieuws: 

http://groningen.nieuws.nl/nieuws/401089/provincie-groningen-haren-moet-

fuseren-groningen-en-boer/ 

Haren de krant. (2010, 1 21). Haren de krant. Opgehaald van Haren de krant: 

http://www.harendekrant.nl/wethouder-nieuwe-invulling-nesciopark-

bespreekbaar/ 

Haver Droeze. (2016). Studie landschappelijk inpassing zonneakker Herfterlaan 2 te 

Zwolle. Zwolle. 

infonu. (2016). Fundering: waar staat een gebouw op, hoe is het gefundeerd? . Opgehaald 

van wetenschap infonu : http://wetenschap.infonu.nl/techniek/103686-

fundering-waar-staat-een-gebouw-op-hoe-is-het-gefundeerd.html 

MDL. (n.d.). OPGAVE EN BELEID. Opgeroepen op April 4, 2017, van MDL: 

http://www.md-l.nl/nl/projecten/portfolio/ruimtelijke-inpassing-zonneparken/ 

Meijles, E. (2015). De ondergrond van Groningen: een geologische geschiedenis. 
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. 

MFLNET. (n.d.). Windenergie. Opgehaald van MultifunctionelelandbouwNET: 

http://multifunctionelelandbouw.net/thema/windenergie 

Provincie Groningen. (2016). Omgevingsverordening. Groningen. 

Rho, adviseurs voor leefruimte. (n.d.). Zonneparken landschappelijke inpassing.  



96 
 

rvo. (2014). lokale initiatieven duurzame energie. Opgehaald van rvo.nl: 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-
opwekken/duurzame-energie/lokale-initiatieven 

RVO. (2016). Grondgebonden zonneparken.  

RVO. (n.d. ). Vogels . Opgehaald van Rijksdienst voor ondernemend Nederland: 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-

opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vogels 

schaduw-zonnepanelen. (N.d.). Opgehaald van bespaarbazaar.nl: 

https://www.bespaarbazaar.nl/kenniscentrum/ontwerp/schaduw-
zonnepanelen/ 

Sijmons, & Dorst, v. (z.d.). de emotionele transitie, landschap en energie.  

Spruijt, J. (2015). Wat levert een zonneweide per ha op? Wageningen: WUR. 

Thoral, I. (2014). Energielandschappen. Utrecht. 

Vonk, H. (1973). Dit land van hei en hunnebedden . Hoorn . 

Wiersma, G., Dijkstra, M., Pijlman, E., & Van DIjk, M. (2013). Verkenning Energie en 

Ruimte. Groningen: Provincie Groningen. 

 

 

 

 

 



 

97 
 

 

Bijlage I: Metadata 
 

Naam bestand Beschrijving Vector/raster Jaar Schaal Eigenaar 

Projectgebied Grenzen 
projectgebied 

Vector 
(polygon) 

2015 1:10.000⁵ Piët 

LGN7 Raster dataset 
met 
landgebruik 
informatie in 
25*25 m 
cellen.  

Raster 2012 25*25m  Wur/Alterra 

Wegdeelvlak Kaart met 
wegdelen 

Vector 
(polygonen) 

2016 1: 10.000 Kadaster 

Spoorbaandeel 
lijn 

Kaart met 
spoorlijnen in 
lijnen. 

Vector (lijnen) 2016 1: 10.000 Kadaster  

Gebouwvlak  Gebouwen in 
Nederland 

Vector 
(polygonen)  

2016 1: 10.000 Kadaster 

AHN2 Hoogtekaarten 
van Nederland 

Raster 2016 1: 10.000 Kadaster 

Luchtfoto in 
RD 

Luchtfoto 
kaart van 
Nederland 

Vector 
 

2016  Maximaal: 
1:750 

Esri 
Nederland  
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Bijlage II: Model 
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Bijlage III: Stappenbeschrijving 
 

Stap Input Tool Settings Output 
1 R12bn2 

R12en1 
R07gz1 
R07dz2 
Hoogte_zzw 
Hoogte_nw 

Mosaic 
to rasrt 

Output 
location: 
Haren_data.g
db 
Name 
extension: 
AHN2 

AHN2  

2 AHN2 Extract 
by mask 

Mask data: 
Haren 

AHN_extract 

3 AHN_extract Reclassi
fy 

0-9= 1 
9-58=1 

Reclass_extr1 

4 Reclass_extr1 Aggrega
te 

Default Aggregate_recl_2 

5 Aggregate_recl_2 Raster 
to 
polygon 

Field: value RasterT_aggrega4 

6 RasterT_aggrega4 Calculat
e field 

Fieldname: 
gridcode 
Expression: 
1 

RasterT_aggrega4(3) 

7 Gebouw_vlak Clip Clip features: 
Haren 

Gebouw_vlak_clip 

8 Gebouw_vlak_clip Buffer Distance: 
27.5 meter 

GEBOUW_VLAK_Clip_Buff
er 

9 GEBOUW_VLAK_Clip_Bu
ffer 

Add 
field 

Field name: 
gebouw_buff
er 27.5.2 

GEBOUW_VLAK_Clip_Buff
er (2) 

10 GEBOUW_VLAK_Clip_Bu
ffer (2) 

Calculat
e field 

Expression: 
0 

GEBOUW_VLAK_Clip_Buff
er (4) 

11 WEGDEEL_VLAK Clip Clip features: 
Haren 

WEGDEEL_VLAK_Clip 

12 WEGDEEL_VLAK_Clip Multiple 
ring 
buffer 

Distance: 
50m 
100m 
500m 

WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi 

13 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi 

Add 
field 

Field name: 
wegen_buffe
r_10 

WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi (2) 

14 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi (2) 

Make 
feature 
layer 

Distance = 
100 

WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi 

15 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi (2) 

Make 
feature 
layer 

Distance = 
50  

WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi 
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16 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi (2) 

Make 
feature 
layer 

Distance = 
500 

WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi 

17 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi 

Copy 
features 

default WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi4 

18 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi 

Copy 
features 

default WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi3 

19 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi 

Copy 
features 

default WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi1 

20 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi4 (2) 

Calculat
e field 

Expression: 
10 

WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi4 (2) 

21 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi3 (3) 

Calculat
e field 

Expression: 
20 

WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi3 (3) 

22 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi1 (2) 

Calculat
e field 

Expression: 
2 

WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi1 (2) 

23 Haren_extract Reclassi
fy  

Alle oude 
waardes 
worden 1 
behalve: 8-
18-19-23-
25-26=3 
12-16-20-
22-61=2 

Reclass_Haren3 

24 Reclass_Haren3 Raster 
to 
polygon 

Default RasterLGNPOLY 

25 RasterLGNPOLY Calculat
e field 

Expression: 
+1 

RasterLGNPOLY(3) 

26 SPOORBAANDEEL_LIJN Clip Clip features: 
Haren 

SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip 

27 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip 

Multiple 
ring 
buffer 

Distance: 
50m 
100m 
500m  

SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult 

28 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult 

Add 
field 

Field name: 
spoor_buffer
_5 

SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult 

29 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult (2) 

Make 
feature 
layer 

Distance= 
100m 

SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult2 

30 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult (2) 

Make 
feature 
layer 

Distance = 
500m 

SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult3 

31 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult (2) 

Make 
feature 
layer 

Distance = 
50m 

SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult1 

32 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult2 

Copy 
features 

Default  SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult3 
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33 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult3 

Copy 
features 

Default SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult2 

34 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult1 

Copy 
features 

Default SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult1 

35 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult3 (2) 

Calculat
e field 

Expression= 
10 

SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult3 (2) 

36 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult2 (2) 

Calculat
e field 

Expression= 
0 

SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult2 (2) 

37 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult1 (2) 

Calculat
e field 

Expression=
20 

SPOORBAANDEEL_LIJN_Cl
ip_Mult1 (2) 

38 SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult1 (2), 
SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult2 (2, 
SPOORBAANDEEL_LIJN
_Clip_Mult3 (2), 
RasterLGNPOLY(3), 
WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi4 (2), 
WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi3 (3), 
WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi1 (2), 
GEBOUW_VLAK_Clip_Bu
ffer (4) 

Union  default WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi5 

39 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi5 

Add 
field 

default geschiktheidskaart 

40 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi5 (2) 

Calculat
e field 

Expression= 
[distance_1] 
+ 
[distance_12
] + 
[distance_12
_13] + 
[distance_12
_13_14] + 
[distance_12
_13_14_15] + 
[gebouw_buf
fer_27_5] 

WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi5 (3) 

41 WEGDEEL_VLAK_Clip_M
ultipleRi5 (3) 

Multipa
rt to 
singlepa
rt 

Default  WEGDEEL_VLAK_Clip_Mul
tipleRi6 
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Inleiding 
 

Aanleiding 
Om grootschalige zonne- energie op te wekken wordt er steeds vaker gekozen voor het 

aanleggen van zonneweides. In Nederland is deze verandering ook steeds vaker 

waarneembaar. Het werken met zonne- energie op een grote schaal is voor veel dorpen 

een interessante en aantrekkelijke gedachte. Vaak wordt er gekozen voor zonnepanelen 

op daken, omdat hier vaak geen vergunning voor nodig is, maar toch dragen 

zonnepanelen niet bij aan het authentieke dorpsgezicht.  

Daarentegen, komt er bij een zonneweide wel het een en ander kijken. Zo is er voor 

zonneweides beleid op regionaal en provinciaal niveau. Ook dient er rekening te worden 

gehouden met landelijk beleid ten opzichte van het collectief opwekken van energie. 

Hierin komen onder anderen het onderhoud, de locatie in het landschap, de financiën en 
vergunningen aan bod (Elize, n.d).  

Vraageigenaar 
De coöperatie Duurzaam Haren is vraageigenaar in dit kader. Vanuit de vraageigenaar is 

de vraag gekomen om collectief energie op te wekken vanuit een zonneweide. Dit zou de 

vraageigenaar willen realiseren door samen te werken met bewoners uit Haren en 

omgeving. Zij kunnen zo investeren in een deel zonnepanelen en hier ook direct gebruik 

van maken. Zo probeert de vraageigenaar meer bewoners aan te sporen om Haren 
duurzamer te maken.  

Centrale vraag 
De beleidsnotitie geeft antwoord op de centrale vraag:   

Welke maatregelen zijn nodig om problemen omtrent zonneweides op te lossen en 

doelen te realiseren? 
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H1. Beschrijving van het beleid.  
In dit hoofdstuk wordt het huidige beleid over zonneweides op Europees, nationaal en 

regionaal niveau beschreven en in beeld gebracht.  

1.1 Europese niveau 
Tegenwoordig is de Europese Unie actief bezig rondom het onderwerp duurzaamheid 

en het terugdringen van verslechteringen van het milieu door menselijk handelen. 

Europese milieuministers en het Europese Parlement hebben tijdens de 

klimaatconferentie in Parijs een klimaatakkoord bereikt met 195 landen. Het doel is om 

de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de verdere opwarming van de aarde 
tegen te gaan (Europa-Nu¹, 2017). 

Om dit doel te verwezenlijken zijn er door de regeringsleiders van de EU- lidstaten 

verschillende afspraken gemaakt. Eén van deze afspraken is de 20-20-20 doelstelling. 

Deze doelstelling is een klimaat- en energiepakket met regelgeving die ervoor moet 

zorgen dat de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent is afgenomen. De Europese Unie 

heeft echter ook op de langere termijn voor 2030 en 2050 doelstellingen opgesteld 
(Europa-Nu¹, 2017).  

Voor 2020 zijn de volgende doelstellingen opgesteld:  

- 20% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.  
- 20% minder energieverbruik. 
- 20% van het totale energieverbruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, 

zoals wind- en zonne- energie.  
 

Voor 2030 zijn de volgende doelstellingen opgesteld: 

- Een vermindering van de C02- uitstoot, met ten minste 27 procent ten opzichte van 
de uitstoot in 1990.  

- Het aandeel hernieuwbare energie in de Europese Unie moet ten minste 27 procent 
bedragen.  

- Verbetering van de energie- efficiëntie met 27 procent.  
 

Voor 2050 zijn er nog geen concrete doelstellingen opgesteld. Enkel dat de Europese 

Unie de C02- uitstoot met 80 procent wil verminderen ten opzichten van 1990 (Europa-
Nu¹ , 2017). 

Naast deze doelstellingen heeft de Europese Unie tot op heden geen beleid opgesteld 

omtrent zonneweides. Beleid over de zonneweides is daarentegen wel opgesteld op 

regionaal niveau, deze niveau is beschreven in paragraaf 1.3.  
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1.2 Nationaal niveau 
In het kader van de Europese klimaatdoelstellingen heeft ook Nederland en drietal 

doelstellingen die behaald moeten worden in 2020. Zo moet Nederland in 2020 30% 

CO2- reductie hebben bereikt ten opzichte van 1990. Daarnaast moet de doelstelling 2% 

energiebesparing per jaar (vanaf 2001) behaald worden en is ook het doel dat 14% van 

de energie in Nederland in 2020 duurzaam opgewekt wordt (Rijksdienst Ondernemend 

Nederland, n.d.).  

Het investeren in zonne- energie wordt daarbij gezien als een veelbelovende optie om 

bij te dragen aan een duurzame energievoorziening. In Nederland kennen we 

voornamelijk de toepassing van zonnepanelen op daken en aan gevels, maar grote 

zonneparken en zonneweides zullen de komende jaren steeds vaker voor gaan komen in 
Nederland (Rijksdienst Ondernemend Nederland, n.d).  

Naast deze doelstellingen is er op nationaal niveau tot op heden geen specifiek beleid 

opgesteld omtrent zonneweides. Beleid over de zonneweides wordt daarentegen wel 

opgesteld op regionaal niveau, dit niveau is beschreven in paragraaf 1.3. Dit beleid kan 

dus per regio sterk verschillen, aangezien elke gemeente of provincie deze regels zelf 

invult.  

1.3 Regionaal niveau 
Provinciaal en gemeentelijk niveau 

Zonneparken 

De provincie Groningen stimuleert het gebruik van zonne- energie. Dit doen zij door 

ruimte te bieden voor zonneparken in het buitengebied. Ruimtelijke inpassing en lokale 

participatie is hierbij erg van belang. Met goede ruimtelijke inpassing wordt samen met 

de gemeenten het draagvlak voor duurzame energie vergroot.  

Daarnaast zijn er voor zonneparken regels opgenomen in de omgevingsverordening. 

Voor de locatiekeuze gaat de voorkeur uit naar het vinden van aansluiting bij het 

bestaande stedelijke gebied. Hierbij is het van belang dat het zonnepark aansluit bij de 

landschappelijke structuur en de bebouwingskenmerken. Daarentegen, worden 

zonneparken in natuurgebieden niet toegestaan. Verder wordt er constant gekeken naar 

de voortgang, en de provincie blijft met de gemeenten en andere betrokken partijen in 

gesprek en zullen op basis van een evaluatie de effectiviteit van het beleid toetsen en 
bijstellen waar nodig (Provincie Groningen², 2016).  
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Bevoegdheid gemeenten 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afweging van de locatiekeuze en de eventuele 
inpassing van zonneparken binnen het stedelijk gebied en in het buitengebied, 
aansluitend aan het stedelijk gebied voor zonneparken tot 1 hectare (Provincie 

Groningen², 2016).  

 
Bevoegdheid provincie 
De afweging van de locatiekeuze en de eventuele inpassing wordt begeleid in de 
volgende situaties:  
 
- Aansluitend aan het stedelijke gebied vanaf 1 hectare.  
- Aangrenzend aan een bouwblok met een lijnvormige opstelling.  

Zonneparken los in het buitengebied, inclusief lijnvormige opstellingen, kunnen alleen 
worden gerealiseerd op locaties die daartoe, op voorstel van een gemeente, worden 
aangewezen. Een dergelijk voorstel dient te zijn voorzien van een integrale gebiedsvisie 
waarbij het realiseren van het zonnepark een meerwaarde voor de omgeving moet 
bieden. Bij het aanwijzen van een dergelijke locatie hanteren de Gedeputeerde Staten de 
volgende randvoorwaarden: 

- Lokale participatie.  
- Omgevingskwaliteit.  

Zonneparken zijn alleen tijdelijk toegestaan op basis van de technische en economische 

levensduur. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de gebruikte locaties weer terug kunnen 

komen in hun oorspronkelijke functie (Provincie Groningen², 2016).  

Participatie 
De provincie vindt lokale initiatieven en betrokkenheid van omwonenden bij de 
ontwikkeling en de exploitatie van zonneparken, in financiële en organisatorische zin, 
erg belangrijk. Hiervoor wordt overlegd met gemeenten en ondernemers en streven ze 
naar afspraken over een gezamenlijke aanpak (Provincie Groningen², 2016).  
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Omgevingsverordening  

Een bestemmingsplan voorziet niet in de plaatsing van zonneparken. 

1. In afwijking van het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders bij 
omgevingsvergunning afwijken van een bestemmingsplan of beheer verordening 
voor het plaatsen van zonneparken voor een periode van maximaal 30 jaar: 
a. Binnen het stedelijke gebied; 
b. Aansluitend aan het stedelijk gebied, als de omvang van het zonnepark kleiner is 

dan 10.000 m² en de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een 
onafhankelijke, of een bij de gemeente werkzame deskundige van het gebied van 
stedenbouw en landschapsarchitectuur; 

c. Aansluitend aan het stedelijk gebied, als de omvang van het zonnepark groter is 
dan 10.000 m² en de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een 
bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en 
landschapsarchitectuur; 

d. Op door Gedeputeerde Staten, op basis van een gemeentelijke, integrale 
gebiedsvisie aangewezen locaties. 

 

2. Aan de omvang, situering, en inrichting van het zonnepark dient een inrichtingsplan 
ten grondslag te liggen, waarbij in ieder geval rekening is gehouden met 
achtereenvolgens: 

a. De historisch gegroeide landschapsstructuur; 
b. De afstand tot andere ruimtelijke elementen; 
c. Een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en 

vormgeving van de voorzieningen voor de opwekking van zonne-energie. 

 

3. De ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning biedt inzicht in de 
mogelijkheid voor omwonenden om te participeren in de ontwikkeling en opbrengst 
van het zonnepark (Provincie Groningen¹, 2016).  

Voor grondgebonden zonne- energiesystemen is altijd een omgevingsvergunning nodig. 

Gemeenten zijn het bevoegde gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning. 

Binnen de gemeente Haren wordt er actief gekeken naar manieren om bij te kunnen 

dragen aan de duurzame transitie die Nederland is aangegaan. De ontwikkeling van 

beleid met betrekking tot duurzaamheid is nog in volle gang. Er wordt gezocht naar een 

juist evenwicht tussen sociale, ecologische en economische belangen. Hierbij hoort 

volgens de gemeente Haren een omslag van een lineaire economie richting een 

circulaire, of ook wel hergebruiken van grondstoffen.  
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Zo doet Haren mee aan de Groninger energiepremie. De Groninger energiepremie is een 

mogelijkheid tot subsidie voor inwoners die energiebesparende maatregelen treffen aan 

hun woning. Deze regeling resulteerde in een enorme stroom aanvragen en inmiddels is 

het plafond van deze regeling bereikt (Gemeente Haren, 2015).  

Klimaatdoelen 

Voor de duurzaamheidsvisie op langere termijn, gemaakt in 2009, heeft de gemeente 

twee doelstellingen opgesteld. Hiermee hoopt men de CO2- uitstoot terug te dringen in 
de gemeentelijke organisatie, maar ook in de gemeente als geheel.  

Voor de gemeente zijn de volgende doelstellingen opgesteld:  

- Vanaf 2015 moet de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal functioneren 

- In 2030 moet de uitstoot van CO2  in de gehele gemeente Haren met 25% worden 

teruggedrongen ten opzichte van 2009 (Gemeente Haren, 2015).  

Actualisering duurzaamheidsbeleid 

De gemeente heeft ter concretisering en het maken van nieuw beleid een 

duurzaamheidsboom gemaakt. Deze boom die hieronder weergeven is, illustreert de 

thema’s voornamelijk op wil inzetten om de klimaatdoelen te halen. Naar aanleiding van 

nieuwe ontwikkelingen kunnen een of meerdere thema’s worden toegevoegd 
(Gemeente Haren, 2015).   

 

 

             Figuur 7. Duurzaamheidsboom Gemeente Haren (Gemeente Haren, 2015).  
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Dit geldt tevens voor de woonsector, waar het de bedoeling is dat zo veel mogelijk 

panden van zonnepanelen worden voorzien. Via subsidies en/ of fiscale voordelen 

wordt dit gestimuleerd. Via het platform Duurzaam Haren worden bewoners, 

ondernemers en andere partijen met elkaar in contact gebracht. Gezien de beperkte 

middelen zal het voor de gemeente ook noodzakelijk zijn zo veel mogelijk mee te liften 

met landelijke projecten met betrekking tot duurzaamheid (Gemeente Haren, 2015). 
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H2. Beschrijving problemen 
In dit hoofdstuk zijn de problemen binnen het huidige beleid geformuleerd en 

beschreven. Deze problemen monden uit in het centrale probleem: 

Zonneweides zijn een goede oplossing voor het grootschalig opwekken van 

duurzame energie. Het vergt enige inpassing in het landschap, er moet vraag zijn 

vanuit de bewoners naar deze vorm van duurzame energie en 
bestemmingsplannen moeten gewijzigd worden.  

2.1 Europees niveau 
Om de Europese 20-20-20 doelstelling te behalen is het nodig om meer aandacht te 

besteden aan duurzame energiebronnen. Eén van deze bronnen is het gebruiken van 

zonne- energie, om zo minder CO2- uitstoot te produceren. In het beleid dat op Europees 

niveau gemaakt is, worden er geen concrete afspraken gemaakt over het aanleggen van 

zonneweides en aan welke eisen/ regels deze moeten voldoen (Europa- Nu², 2017).  

2.2 Nationaal niveau 
Eén van de pijlers van het nationale energieakkoord, om ervoor te zorgen dat Nederland 

in 2050 energieneutraal is, is het vergroten van Duurzame Decentrale Energie (DDE) 

(SER, 2013). Er zijn echter enkele problemen in de wetgeving waardoor het moeilijker of 

minder aantrekkelijker wordt om de investeren in Duurzame Decentrale Energie. 

Hieronder worden deze problemen per thema behandeld.  

Saldering en teruglevering 

In Nederland is er een relatief gunstige salderingsregeling voor individuele 

particulieren. Dit houdt in dat de energieleverancier volgens de wet verplicht is om elk 

jaar de energie die je terug hebt geleverd aan het net te verrekenen met de stroom die je 

afneemt. Hierbij speelt de hoogte van je energierekening geen rol. Op deze manier betaal 

je alleen wat overblijft na saldering: verbruikskosten, energiebelasting en btw over je 

netto verbruik (Wilt, 2017). 

Probleem 1: Terugleveringstarief 

Voor het overschot aan opgewekte energie ten opzichte van je afgenomen energie geldt 

de salderingsregeling niet. Voor dit overschot is je energieleverancier vrij in hoeveel 

vergoeding hij betaalt. In de praktijk betekent dit dat een vergoeding van €0,07 per kWh 

al veel is. Dit is de reden dat het in Nederland niet aantrekkelijk is om meer 

zonnepanelen te nemen dan je nodig hebt voor je eigen stroomgebruik. Het potentieel 

aan zonne-energie wat er via zonnepanelen op daken kan worden opgewekt wordt op 

deze manier dus lang niet optimaal benut. Consumenten kunnen makkelijk (laten) 

berekenen hoeveel panelen ze precies nodig hebben om alleen in hun eigen energie te 

voorzien (Wilt, 2017). 
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Probleem 2: Collectief salderen niet mogelijk 

Een ander probleem is dat het voor collectieve projecten niet mogelijk is om te salderen. 

De energie mag in een dergelijke situatie niet zelf gebruikt worden door de afzonderlijke 

leden, maar moet meteen worden terug geleverd aan het stroomnet. Hierover krijgt de 

coöperatie een ‘redelijke vergoeding’ die afhankelijk is van de energieorganisatie (RVO, 

n.d.). Het zou aantrekkelijker zijn voor bewoners om te investeren in collectieve 

Duurzame Decentrale Energie (DDE) wanneer zij zelf de energie kunnen gebruiken en 

een eventueel tekort kunnen opvullen door stroom van andere personen binnen de 

coöperatie te gebruiken. 

Subsidieregeling voor particulieren 

In Nederland is er een subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen bij 

particulieren, deze regeling geldt sinds 20 juni 2013. Wanneer een burger stroom levert 

aan het net wordt deze door de belastingdienst beschouwd als een ondernemer. Dit 

heeft financieel gezien zowel een voor- als een nadeel. Als ondernemer zijnde heb je het 

voordeel dat je de betaalde btw over de aankoop en installatieprijs terug kunt krijgen. 

Echter wordt er vervolgens wel btw geheven over het geld dat je verdient met het terug 

leveren van stroom (Wilt², 2017).  

Probleem 3: Limitering van teruggave btw 

Zolang je onder de €1345 euro aan btw over je terug geleverde stroom af moet dragen, 

is het mogelijk om hier een ontheffing voor te krijgen. Dit betekent dat je als particulier 

vaak niets aan belasting hoeft te betalen, want de meesten blijven onder deze grens. 

Toch is ook dit een belemmering voor mensen om meer energie op te wekken. Zodra je 

meer energie opwekt en de btw-norm overschrijdt betaal je namelijk het volledige 

belastingtarief. Voor zzp’ers is het hierdoor zelfs riskant om zonnepanelen te nemen, 

omdat ook andere btw-plichtige activiteiten mee worden gerekend voor de grens van 
€1345 euro (Wilt², 2017). 

Voor deze regeling maakt het niet uit als je nog eventuele andere subsidies hebt gehad 

bij aanschaf van de panelen. Wel wordt er binnen de Europese Unie gepraat over een 

aanpassing van de subsidieregels, dus mogelijk zal deze regeling in de toekomst 

veranderen of verdwijnen. Het is echter niet verplicht om je als particulier überhaupt te 

melden bij de belastingdienst. Wanneer je hiervoor kiest kun je dus geen kwijtschelding 

van de btw krijgen, maar dit hoeft dus ook niet want je betaalt immers geen belasting 

(Wilt², 2017). (Belastingdienst, n.d.). 
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2.3 Regionaal niveau  
Probleem 4: Bestemmingsplan 

Voor het plaatsen van een zonneweide kan een wijziging in het bestemmingsplan nodig 

zijn. De plannen moeten namelijk in overeenstemming zijn met de instructies in het 

ruimtelijke deel van de Provinciale Omgevingsverordening. Het aanleggen van een 

zonneweide is planologisch anders dan een plaatsing van een zonnepaneel op een dak, 

het is niet omgevingsvergunningsvrij. Als een zonneweide niet past binnen de geldende 

bestemming is het voeren van een bestemmingsplanprocedure of een 

omgevingsvergunning voor het project noodzakelijk om te doen (Wiersma, Dijkstra, 
Pijlman, & Van DIjk, 2013).  

De oorzaak van het probleem is dat elk stukje land een bestemming heeft gekregen 

waardoor er altijd gekeken moet worden naar het bestemmingsplan en hoe deze 

veranderd moet/kan worden. In het buitengebied zijn alleen functies toegestaan die er 

functioneel aan gebonden zijn, zoals natuur en extensieve recreatie. Dit brengt met zich 

mee dat men de omgevingsverordening zonneweides minder vaak goedkeurt in het 
buitengebied dan bij andere ondernemingen (De Graaf & Damen, 2014). 

Probleem 5: Inpassing in het landschap 

Per landschapstype kunnen er diverse voorwaarden worden gesteld om te zorgen voor 

een goede ruimtelijke inpassing. Denk hierbij aan de zichtbaarheid vanuit de omgeving. 

Het kan namelijk voor de bewoners storend zijn om uit te kijken op een grote 

zonneweide.  

De oorzaak van het probleem dat zich voor doet bij de inpassing van zonneweides in het 

landschap ligt vaak bij het elektriciteitsnet. Dit komt omdat het elektriciteitsnet dichtbij 

wijken of dorpen ligt waardoor een zonnepark vaak in het zicht ligt van een aantal 

huishoudens in de desbetreffende omgeving (RVO, 2016).  
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H3. Te bereiken doelen 
In dit hoofdstuk zijn doelen aan de hand van de problemen uit het vorige hoofdstuk 

beschreven, die behaald moeten worden doormiddel van het opgestelde beleid.  

3.1 Nationaal niveau  
Terugleveringstarief 

Tegenwoordig moeten stroomleveranciers wettelijk een ‘redelijke vergoeding’ bieden 

voor de terug geleverde stroom. De markt mag zelf bepalen wat deze vergoeding precies 

inhoud. In de praktijk krijgt een particulier dus een bedrag per kWh, wat verschilt per 

leverancier, maar waar het bedrag vaak erg laag uitpakt.  

- Er zou een bodemprijs moeten komen per kWh, voor de terug geleverde stroom aan 
het net. Deze zou moeten gelden voor alle energiemaatschappijen, net zoals in 
Duitsland;  

- Vervolgens kunnen er sancties worden opgelegd aan leveranciers die zich hier niet 
aan houden.  

- Tarieven moeten ook helder aan de consument worden gecommuniceerd 
(Greenpeace, 2011).  
 

Collectief salderen 

Zoals eerder genoemd is het bij coöperatief opwekken van stroom niet mogelijk om te 

salderen, dit is enkel mogelijk voor kleingebruikers. Dit is jammer aangezien hierbij de 

meest gunstige prijs per kWh wordt gerekend. Ook is gebleken dat deze regeling voor 

particulieren een enorme stijging teweeg heeft gebracht in de opwekking van duurzame 

energie. Ondanks brieven en vragen aan de kamer is er nog geen gunstige 

salderingsregeling voor collectieven bereikt.  

In deze brieven pleitte men ervoor om: 

- Coöperaties ook de mogelijkheid bieden om te salderen (Rijksoverheid¹, 2017). 
 

Btw-regeling  

Voor een zo gunstig mogelijke btw-regeling, is het belangrijk een aantal zaken goed te 
inventariseren. Ook zijn aanpassingen in het landelijke beleid wenselijk. 

 
Een aantal randvoorwaarden om het doel te ondersteunen: 

- De regeling met betrekking tot btw-korting omzetten naar een volledige btw-aftrek 
voor coöperaties, net als voor particulieren.  

- Communicatie over deze regeling naar bewoners.  
- Er zou een bodemprijs voor de terug geleverde energie per kWh moeten komen, 

zoals in Duitsland (Rijksoverheid², 2014).  
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3.2 Regionaal niveau 
Bestemmingsplan  

Een zonneweide geeft een nieuwe wending aan het landschap en hier moet ruimte voor 

gemaakt worden. In de meeste gevallen worden zonneweides op bestaande 

bestemmingsplannen gerealiseerd. Om ervoor te zorgen dat de locaties de juiste 

bestemmingen krijgen zal er aangegeven moeten worden hoe de toekomst eruit komt te 

zien met betrekking tot zonneweides. 

 Het doel is dan ook dat er op een juiste manier invulling wordt gegeven aan de locatie 
naar aanleiding van het bestemmingsplan.  

Een aantal randvoorwaarden om het doel te ondersteunen:  

- Er moeten goede afspraken komen met de gemeente over de eventuele tijdelijkheid 
van de zonneweide.  

- Een zonneweide moet de economische ontwikkelingen niet in de weg zitten.  
- Afspraken komen met gemeente en provincie over waar te plaatsen zonneweide 

(Provincie Groningen², 2016).  
 

Inpassing in landschap 

Een zonneweide hoort voor het overgrote deel onzichtbaar te zijn in het landschap, met 

name de bewoners wonend aan de rand van het stedelijk gebied moeten er geen last van 

ondervinden. Er kan hier door middel van maatregelen op het gebied van toepassingen 

van zonneweides in het buitengebied een kader worden gesteld waarin de goede 
mogelijkheden worden besproken.  

Een aantal randvoorwaarden om het doel te ondersteunen:  

- De afstand van een zonneweide beslaat minimaal 30 meter tot bestaande woningen.  
- Er wordt rekening gehouden met de bestaande landschapskarakteristieken.  
- De opstelling van de panelen dient zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd te 

worden zodat de panelen zo min mogelijk opvallen.  

- Een landschappelijke oplossing voor de beveiliging van de zonneweide.  
- Bij ontwerp dient rekening te worden gehouden met het huidige kabel en leiding 

netwerk. Hierbij kunnen afspraken worden gemaakt met de netbeheerder (Provincie 
Groningen¹, 2016).  
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H4. Beschrijving van de maatregelen 
Om de doelen te behalen en de problemen op te lossen zullen er verschillende 
maatregelen genomen moeten worden. De volgende maatregelen moeten ervoor zorgen 
dat dit gerealiseerd wordt.  
 

4.1 Nationaal niveau 
Maatregel 1: Bodemprijs voor terugleveren van energie 

Deze maatregel zorgt ervoor dat de onderlinge verschillen tussen energieleveranciers 

worden verkleind en je bij elke maatschappij een schappelijke vergoeding krijgt per 

teruggeleverde kWh stroom. Je kan bijvoorbeeld een minimum invoeren van € 0,10 per 

kWh. Op deze manier blijft de marktwerking in stand, maar consumenten hebben wel 

meer zekerheid. Onduidelijke regelingen waarbij de consument alleen een hoge 

vergoeding krijgt voor de eerste x aantal geleverde kWh zijn hiermee van de baan. Wel 

blijft het belangrijk dat de gehanteerde prijzen zo helder mogelijk aan de consument 

worden gecommuniceerd, zodat deze een goede afweging kan maken tussen de 

verschillende maatschappijen. Mocht een maatschappij zich niet aan deze maatregel 

houden, dat biedt deze maatregel ook de mogelijkheid om leveranciers eventuele 
sancties op te leggen.  

Maatregel 2: Het wordt mogelijk gemaakt om collectief te salderen 

Op dit moment is het alleen voor kleinverbruikers (3 x 80 Ampère) mogelijk om de 

opgewekte energie volledig te salderen (Rijksoverheid¹, 2017). Met deze maatregel 

wordt er op deze regeling een uitzondering gemaakt voor coöperaties. Hiermee wordt 

(in combinatie met maatregel 3) het verschil ten opzichte van energie opwekken op je 

eigen dak weggewerkt. Op dit moment is het namelijk in verhouding lucratiever om 

precies het aantal zonnepanelen wat je nodig hebt op je eigen dak te leggen. Je kan in 

een dergelijke situatie namelijk je eigen energierekening volledig compenseren. Als dit 

ook mogelijk wordt voor leden van coöperaties, zullen mensen zich sneller aansluiten bij 

collectieve duurzame projecten waarbij veel meer energie kan worden opgewekt. Het 
voordeel wat je hebt bij particulier (op je eigen dak) salderen vervalt dan namelijk. 

Maatregel 3: Btw-regeling wordt voor coöperaties net zo gunstig als voor particulieren 

Ook voor deze maatregel geldt dat het verschil in winstgevendheid tussen particulier 

energie opwekken of in collectief verband wordt weggewerkt. De huidige btw-korting 

voor coöperaties (waaronder de postcoderoos regeling) pakken in de praktijk minder 

gunstig uit dan als je als particulier energie opwekt op je eigen dak. In het laatste geval 

kun je namelijk je volledige btw terugvragen over je opgewekte energie. Op deze 

regeling voor kleinverbruikers zou een uitzondering voor coöperaties wederom het 

collectief energie opwekken aantrekkelijker maken.  
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4.2 Regionaal niveau 
Maatregel 1: Aanpassen van de ruimtelijke inpassing van een omgevingsvergunning. 

Om een zonneweide te realiseren op een ander bestemming is de mogelijkheid om te 

kijken naar het bestemmingsplan en omgevingsvergunning. De beste optie zou zijn om 

de ruimtelijke procedure van een omgevingsvergunning aan te passen omdat zo de 

huidige bestemming op het gebied kan blijven liggen. Dit is de makkelijkste weg om het 

doel te realiseren. Hier komt bij kijken dat er geen juridische, beleidsmatige en 

financiële aanpassingen worden hoeven gedaan (De Graaf & Damen, 2014). Tevens is de 

afschrijvingsperiode voor zonnepanelen gemiddeld 15- 20 jaar, waardoor een tijdelijke 

bestemming mogelijk is (maximaal 30 jaar) en mocht dit niet het gewenste resultaat 

opleveren zal er geen beleidsmatige aanpassing hoeven worden verricht (Provincie 
Groningen¹, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Ruimtelijke Ordening procedure zonneparken (Gemeente Groningen¹, 2016).  
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Maatregel 2: Eisen stellen aan de landschapsinpassing van een zonneweide.  

Zonneweides geven een invulling aan het landschap en dit is ook zichtbaar voor 

iedereen. Om de omwonende bewoners hoofd te kunnen bieden kunnen er eisen 

worden gesteld aan de inpassing van de zonneweides. Ten eerste kan er een 

beeldkwaliteitsplan opgesteld worden of kan ernaar gekeken worden door de 

welstandscommissie. Ten tweede is de mogelijkheid er om het omliggende stuk land te 

vervullen met een houtwal of dijkje zodat het minder zichtbaar is (De Graaf & Damen, 

2014).  Als derde optie is er nog het vervullen van pauzelandschappen. Dit zijn terreinen 

die als gevolg door nieuwbouw- of herstructureringslocaties liggen te wachten op 

ontwikkeling (Gemeente Den Helder, 2015).  
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H5. Voor- en nadelen van de maatregelen 
In dit hoofdstuk zijn de voor- en nadelen van de uit het vorige hoofdstuk genoemde 

maatregelen beschreven.  

5.1 Nationaal niveau 
Maatregel 1: Bodemprijs voor terugleveren van energie 

 

Voordelen 

Allereerst is het voor de consument fijn om zekerheid te hebben dat je een schappelijke 

prijs ontvangt voor de duurzame energie die je hebt opgewekt. Je hoeft niet continu de 

prijs in de gaten te houden en bang te zijn dat je haast geen vergoeding krijgt, in het 

ergste geval krijg je namelijk de vastgestelde x cent per kWh. Wat ook prettig is voor de 

consument, is dat onduidelijke regelingen hiermee niet meer mogelijk zijn. Ook het 

algemeen belang is hiermee gediend, aangezien het lucratiever maken van energie 

opwekken nog meer mensen zal stimuleren om hiermee te beginnen.  

Nadelen 

Een nadeel van deze beleidswijziging is uiteraard dat het meer geld kost voor de 

overheid. Het is echter gebleken in landen als Duitsland dat het wel bevorderend werkt 

voor de hoeveelheid duurzame energie die mensen in de loop der jaren zijn gaan 

opwekken (Greenpeace, 2011).  

Maatregel 2: Het wordt mogelijk gemaakt om collectief te salderen 

Voordelen 

Ook via deze maatregel wordt het een stuk gunstiger om je aan te sluiten bij een 

duurzame energie coöperatie. Als het in collectief verband ook mogelijk is om te 

salderen, wordt dit een stuk lucratiever voor de leden van de coöperatie. Mensen zullen 

zich dus sneller gaan aansluiten bij grote projecten waar veel meer energie bij kan 

worden opgewekt dan op je eigen dak. Dit is dus zowel gunstig voor de bewoner als voor 

het algemeen belang. Hiernaast is het niet voor iedere particulier mogelijk om 

zonnepanelen op zijn huis te plaatsen. Op deze manier wordt het toch toegankelijker om 

duurzame energie te genereren.  

Nadelen 

Een nadeel van deze beleidswijziging is dat het duurder zal worden voor een aantal 

energieleveranciers om aan deze beleidswijziging te voldoen. Ook kan een snelle 

toename in energielevering op het net tot problemen leiden. Het is echter de 

verantwoordelijkheid van de netbeheerder om te zorgen de capaciteit van de kabels en 

apparatuur voldoende is. De opwekking van duurzame energie is een tendens die al 

jaren aan de gang is, waarschijnlijk zijn deze bedrijven dus voldoende voorbereid om dit 
op te vangen. 
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Maatregel 3: Btw-regeling wordt voor coöperaties net zo gunstig als voor particulieren 

Voordelen 

Om te beginnen is het net als bij de voorgaande maatregelen goed om collectief 

opwekken van energie net zo lucratief te maken als voor particulieren. Hierbij helpt het 

ook om dezelfde belastingteruggave te hanteren die geldt voor kleinverbruikers. 

Hiermee wordt het voor ieder lid van de coöperatie mogelijk je volledig aandeel aan 

teruggeleverde energie terug te vragen bij de belasting. Deze uitzondering op de 

regeling voor kleinverbruikers zal wederom stimulerend werken voor het aantal 

collectieve projecten.   

Nadelen 

Ook voor deze maatregel is een nadeel van deze beleidswijziging uiteraard dat het meer 

geld kost voor de overheid.  

5.2 Regionaal niveau 
Maatregel 1: Aanpassen van de ruimtelijke aanpassing van een omgevingsvergunning.  

Voordelen 

Het tijdelijk wijzigen van het bestemmingsplan van bijvoorbeeld wonen naar zonnepark, 

zal veelal gepaard gaan met de intrekking van plancapaciteit. Dit betekent dat de ruimte 

voor woningbouw in de betreffende gemeente in een dergelijke situatie zal afnemen. Stel 

dat de gemeente na 25 jaar de bestemming van het zonnepark weer wil wijzigen in 

woongebied, zal op dat moment aangetoond moeten worden dat daadwerkelijk behoefte 

bestaat aan nieuwe woningbouwcapaciteit. Dit zorgt voor efficiëntie van het gebied. 

Voordelen hiervan zijn dat er juridisch en beleidsmatig geen aanpassingen hoeven 

worden verricht. De zonneweide wordt gezien als een tijdelijke functie voor het gebied 

(Wiersma, Dijkstra, Pijlman, & Van DIjk, 2013).  

Nadelen 

Het plaatsen van de zonneweides op andere bestemmingen heeft ook een nadeel op 

financieel gebied. Er zijn namelijk financiële vergoedingen die ten laste kunnen worden 

gelegd van de grondexploitatie. Het uitvoeren van de tijdelijkheid van initiatieven is 

lastiger op private terreinen zolang tijdelijke vergunningen of tijdelijke bestemmingen 

niet mogelijk zijn. Tevens zal de omgevingsverordening zich niet op voorhand verzetten 
tegen agrarische teelt in het buitengebied, maar wel tegen de aanleg van zonneweides. 

Als derde punt worden legeskosten voor wijziging bestemmingsplan en 

omgevingsvergunning gevraagd. In de normale situatie zijn de kosten voor een 

bestemmingsplanwijziging per gemeente verschillend. De leges voor de 

omgevingsvergunning worden vaak berekend op basis van 2,5% - 2,8% van de totale 

investeringskosten of bouwkosten (RVO, 2016). 

 

 

 



 

122 
 

Maatregel 2: Eisen stellen aan de landschapsinpassing van een zonneweide.  

Voordelen 

Er kan een goede landschappelijke inpassing worden gemaakt op de kernkwaliteiten 

van het landschap. Hierbij wordt de zonneweide afgeschermd met een wal, dijkje of 

bebossing, vergelijkbaar als een wal langs de snelweg. De zonneweide wordt daarmee 

volledig uit het zicht gehaald en het contrast in het landschap wordt na aanleg opgelost 

(De Graaf & Damen, 2014). 

Nadelen 

De aanleg van zonneweides vergt beperkte investeringen in infrastructuur en 

voorzieningen en kan op vrijwel elke ondergrond worden geplaatst. Beperkte 

grondwerkzaamheden kunnen nodig zijn ter voorbereiding, zoals egaliseren. 

Afhankelijk van de ondergrond en locatie dienen de panelen eenvoudig gefundeerd dan 

wel verankerd te worden. Dit vergt tijdelijke verandering in het landschap. Dit geldt ook 

voor de verandering voor houtwalletjes en dijkjes (Wiersma, Dijkstra, Pijlman, & Van 
DIjk, 2013).  
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H6. Conclusie en aanbevelingen  
 

6.1 Conclusie 
Aan de hand naar het inventariseren van beleid over zonneweides, kan worden 

geconcludeerd dat dit beleid niet op alle niveaus is te vinden. Op regionaal niveau is er 

wel beleid over zonneweides, maar op Europees en nationaal niveau is er enkel beleid 

waarbij zonneweides zijn opgenomen als onderdeel van een pakket aan maatregelen om 

de klimaatdoelen te halen. Hier staan verder geen concrete richtlijnen voor zonneweides 

in. Wel zijn er diverse regelingen en subsidies voor het opwekken van duurzame energie 

in het algemeen. Binnen deze regelingen zijn er zaken die verbeterd kunnen worden, om 

het aantrekkelijker te maken om collectief energie op te wekken met een zonneweide.  
 

Op regionaal niveau spelen er twee belangrijke problemen. Allereerst is het voor de 

aanleg van een zonnepark vaak noodzakelijk om een omgevingsvergunning aan te 

vragen of een wijziging in het bestemmingsplan door te voeren, wat de aanleg van een 

park vertraagd. Dit komt omdat het toekennen van een tijdelijke extra functie aan een 

gebied vaak niet mogelijk is, met name op het platteland waar de bestemmingsplan 

regels nog strenger zijn. Een ander probleem is dat zonneparken vaak worden 

aangelegd nabij het bestaande stroomnet, waar tevens vaak bebouwing bij in de buurt is. 

Dit vereist een zorgvuldige inpassing van de zonneweide in het bestaande landschap, 

zodat bewoners er zo min mogelijk hinder ervan ondervinden. Op nationaal niveau geldt 

dat de regelingen met betrekking tot salderen en btw-teruggave een stuk minder gunstig 

uitpakken wanneer er energie in collectief verband wordt opgewekt, ten opzichte van 

particuliere stroom opwekkers. Dit verschil bevordert niet in het aantal mensen dat zich 

bij collectieve grootschaligere initiatieven aansluiten. Ten slotte is de prijs die in 

Nederland wordt uitbetaald voor de terug geleverde stroom vaak laag. Dit komt omdat 

de ‘redelijke vergoeding’ die in de wet is vastgelegd en door energiemaatschappijen 

wordt betaald zelf is in te vullen. Met andere woorden, de maatschappij mag zelf bepalen 

wat redelijk is. 
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6.2 Adviezen 
Bovenstaande bevindingen hebben ons gebracht op de volgende adviezen: 

• De ruimtelijke procedure van de omgevingsvergunning zodanig aanpassen dat 

een gebied tijdelijk (voor maximaal 30 jaar) een tweede functie toegekend kan 

worden, voor de aanleg van een zonnepark. 

 

• Bij de aanleg van nieuwe zonneweiden voorrang verlenen aan zogenoemde 

‘pauzegebieden’, een beeldkwaliteitsplan verplicht stellen en de weide 

onttrekken aan het zicht doormiddel van een houtwal, dijkje of anderszins.  

  

• Het invoeren van een minimumbedrag per kWh bij terug levering aan het net 

 

• Voor de collectieve opwekking van duurzame energie dezelfde volledige 

belastingteruggave hanteren als die geldt voor particulieren.   

  

• Een uitzondering voor leden van coöperaties op de regel die salderen alleen 

mogelijk maakt voor kleinverbruikers 
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