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Zonnedorpen laat zien hoe het ook kan
ZIJLDIJK Leermens, ’t Zandt, Zeerijp
en Zijldijk hebben samen de duurza-
me energiecoöperatie Zonnedorpen
opgericht. Die wordt eigenaar van
een grote zonneweide.

,,We voorzien straks in onze eigen
energiebehoefte’’, zegt Willem
Schaap van Dorpsbelangen Zijldijk.
De plek van de zonneweide is nog
niet bekend. ,,We dachten aan de ma-
nege, maar het is aardbevingsgebied
en de NAM vindt het niet verstandig
om het dak te verzwaren.’’ Op NAM-
locaties mogen alleen snel verwij-
derbare panelen staan. ,,Die moeten
binnen een halfuur weg zijn en dat is
lastig. Gelukkig denkt de NAM heel
erg mee. Ik denk dat we snel een plek
hebben. Dan zitten we er straks
warmpjes bij in onze dorpen zonder
dat we een ander nodig hebben. En
laten we zien hoe het ook kan.’’

De energieplannen van het dorp
gaan terug tot zeker zeven jaar gele-
den, toen Dorpsbelangen alles in
kannen en kruiken had voor de ex-
ploitatie van een eigen biovergister.

Dat plan ging niet door omdat de
provincie dat soort biovergisters,
net als windmolens, alleen op be-
paalde plekken toestaat.

Dorpsbelangen deed er alles aan
om de provincie op andere gedach-
ten te brengen, maar Schaap is ach-
teraf niet ongelukkig met het ver-

bod. ,,Het verdienmodel van een ver-
gister is tegenwoordig minder inte-
ressant dan dat van een zonneweide.
We proberen mensen te verleiden

om mee te doen zonder dat er een in-
vesteringsverplichting tegenover
staat.’’

Voorzitter Patrick Caspers van
Zonnedorpen: ,,We gebruiken de er-
varing van Grunneger Power en de
kennis van GrEK bij onze plannen. Je
kunt zoiets niet alleen doen en zo
houden we commerciële belangen
buiten de deur. Door de ervaringen
van Zijldijk zijn we niet helemaal re-
presentatief, maar ik zie dit op veel
meer plekken ontstaan. De motie-
ven kunnen verschillen. Voor velen
van ons is het de komst van de ener-
giecentrales in de Eemshaven. Daar
kun je over mopperen, maar je kunt
ook zeggen: Laten we het gebeuren
of nemen we de energievoorziening
in eigen hand. Het laatste dus. Vol-
gende week vrijdagavond is de af-
trap.’’

Zonneweide is de tweede coöpera-
tie in Noord-Groningen die deze
maand is opgericht. De Hogeland-
ster Energie Coöperatie in De Marne
had op 1 september de primeur.
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