Zonne-energie uit grotere parken
Er speelt dezer dagen veel in de gemeente en in de provincie over grote zonne-parken. We willen
jullie meenemen in de ontwikkeling die al heeft plaats gevonden en ook in datgene wat er allemaal
nog komen gaat.
Wat is er al gebeurd
De gemeente Loppersum heeft samen met de gemeente Delfzijl en de gemeente Appingedam een
Energievisie gemaakt, de Energievisie Eemsdelta. Elke gemeente in Nederland is dat verplicht omdat
we meer hernieuwbare energie zoals zon en wind moeten gaan gebruiken en minder fossiele
brandstoffen zoals aardgas en olie.
Alle drie de gemeenteraden hebben deze Energievisie aangenomen en er is dus nu een Energievisie
Eemsdelta. Daarin worden doelen gesteld. Hoeveel elektrische energie moeten we als gemeente
opwekken om onafhankelijk van het gas te worden bijvoorbeeld.
Alleen voor Middelstum is dat 101,6 Tera Joule, waarvan 30, 5 TJ uit wind zou moeten komen, 30,5 TJ
uit zon en 40,6 TJ uit warmte. 30,5 TJ aan opgewekte zonne-energie staat gelijk aan 7,5 tot 10
hectare vol met zonnepanelen. 30,5 TJ aan windenergie staat gelijk aan 254 kleine windmolentjes (15
meter hoog) of 1 grote van 100 meter hoogte.
Een enorme opgave. Een opgave waar we als Groningers mee aan de slag willen om van het gas af te
komen. En we willen niet dat de winst van de elektriciteit, die hier straks opgewekt wordt op òns
land en met ònze wind, weer naar grote bedrijven gaat. Want die staan te trappelen om land op te
kopen en dat vol te leggen met zonnepanelen.
Een voorbeeld van een commercieel project waar door de gemeente eigenaarschap voor de
plaatselijke bevolking is afgedwongen.
In Borgsweer wordt door Groninger Seaports/ Wirsol, Eneco en door Bronnen van Ons (
gelieerd aan Energie van Ons) een 7,5 ha groot park ontwikkeld. Bronnen van Ons zit daar
namens de bewoners van Eemsdelta en heeft een belang van 25% in het geheel. Zo komt een
deel van de winst straks terecht bij de bevolking. Hoe dat precies uitpakt is nog niet duidelijk.
Het voorbeeld geeft aan dat de gemeente Delfzijl heeft gezorgd voor een gedeeltelijk
eigenaarschap voor de plaatselijke bevolking.

Energievisie
In de Energievisie is bepaald dat er gestreefd moet worden naar lokaal eigenaarschap van opgewekte
energie. Dat wil zeggen dat de nieuwe gemeente Eemsdelta in de af te geven vergunningen een
voorwaarde inbouwen voor winstdeling met de plaatselijke bevolking.
In de Energievisie van Eemsdelta is ruimte voor drie grootschalige zonneparken. Deze kunnen in
verschillende typen landschap gerealiseerd worden. Aan de gezamenlijke energie coöperaties van

Eemsdelta ( EC Zonnedorpen, EC Lopec, Stadscoöperatie Appingedam, Middelstroom, Grunniger
Power en Duurzaam Stedum) is gevraagd mee te denken.
In het wierdenlandschap, waaronder Middelstum valt is plaats voor een zonnepark van maximaal 10
ha (ongeveer 24 voetbalvelden groot). Daarmee zou het in circa een derde van de energiebehoefte
van Middelstum kunnen voorzien.

De nieuwe gemeente heeft eigenlijk een wedstrijd uitgeschreven; degene met het beste plan wint en
mag door naar de uitvoering. Een initiatief kan punten verdienen door te zorgen voor lokaal
eigenaarschap, landschappelijke natuurvriendelijke inbedding en draagvlak onder de inwoners van
het gebied.
Middelstroom wil mee denken over de plek van het zonnepark in het Wierdenlandschap. En in hoe
het lokaal eigendom voor het dorp gewaarborgd kan worden. We willen de opbrengst 100% ten
goede laten komen aan onze eigen dorpen en gebied, zelf kunnen bepalen waar en hoe een
zonnepark opgericht wordt en niet afhankelijk worden van commerciële partijen die in ons gebied
een zonnepark gaan starten en (een groot deel van) de opbrengst doorsluizen naar hun
aandeelhouders.
Wat staat ons te doen
1. Globaal plan met informatie en kernwaarden opstellen (grootte, kosten) (Dit moet voor 18 januari
2021 ingeleverd worden).
2. Iemand (meestal een boer)met grond zoeken en die enthousiast is over ons idee. (We voeren al
gesprekken).
3. Starten met informeren en meenemen van de leden van Middelstroom en de inwoners van het
dorp en omstreken (Daar starten we vandaag mee, waarbij we de leden uitnodigen voor een ZOOMmeeting en het dorp begin januari ook).
4. Business case opstellen met ondersteuning van GREK en Bronnen van Ons, volgens de kaders van
gemeente Eemsdelta. (De eerste gesprekken over de ondersteuning hebben we al gehad).

Nadat het globale plan bij de nieuwe gemeente Eemsdelta is ingeleverd en we van de leden en het
dorp het idee krijgen dat er voldoende draagvlak is, gaan we verder met het voorbereiden van de
afspraken met de grondeigenaar, het zoeken van financiering, het aanvragen van offertes en het
voorbereiden van de aansluiting op het net.
We leggen niks vast in echte contracten totdat we weten dat we de wedstrijd van de gemeente
Eemsdelta winnen en we de financiering rond kunnen krijgen. Dat is ook het moment dat we de
business-case voorleggen aan de leden van Middelstroom. Dit zal rond 1 april 2021 zijn, volgens de
procedure van de nieuwe gemeente.

Voor ons is dit een groot duurzaam avontuur, gaat u met ons mee?

