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De meeste inwoners zijn op de hoogte van de 
doelen en hebben een globaal beeld van de 
eigen mogelijkheden om te besparen, 
te isoleren en zelf op te wekken.

Bij een x-aantal huizen zijn bewoners 
gestart met isoleren  en zijn zonnepanelen 
op eigen dak geplaatst.

50 huizen gestart met isoleren - resultaat: 275 m3 gas = 1100 kwh per huis
150 zonnepanelen op eigen dak - resultaat: 300 kWh per paneel 
Besparing 100.000 kwh

150 huizen gestart met isoleren 
450 zonnepanelen op eigen dak.
Besparing 300.000 kwh

+ Besparing + elders geproduceerde energie: 
750.000 kwh  

+ Besparing + elders geproduceerde energie: 
1.000.000 kwh  

+ Besparing 
+ elders geproduceerde energie: 
1.250.000 kwh  

+ Besparing 
+ elders geproduceerde 
energie: 1.600.000 kwh 

+ Besparing 
+ elders  
geproduceerde energie  

100.000 kwh

300.000 kwh

750.000 kwh
= 30%

1.000.000 kwh
= 40%

1.250.000 kwh
= 50%

1.600.000 kwh
= 64%

2.000.000 kwh
= 80%

2.541.000 kwh
waarvan 720.000 besparing

= 100%
In en om Thesinge wekken we even-

veel energie op als we gebruiken:

1.821.000 kwh 

2028

 De beginsituatie 

  Het doel  

In en om Thesinge gebruiken we 
2.541.000 kwh 

energie per jaar
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Stappenplan Energietransitie

gezamenlijke inkoop isolatie

onderzoek en starten opwekken:

en doorgaan met isoleren  

advies energiecoaches

• biovergisting?

• grote daken?

• kleine windmolens?

kennisuitwisseling

en besparen

en opwekken

• gebruik aardwarmte?

subsidiemogelijkheden

warmtebeeldcamera

1821.000 kwh = ± 6000 zonnepanelen (≥ 3 ha) of ± 52 kleine EZA windmolens

EcoThesinge geeft namens Dorpsbelangen Thesinge inhoud aan het doel om als dorp 
in 2030 energieneutraal te zijn. We willen dan evenveel energie opwekken als we 
gebruiken.

We zetten in eerste instantie in op het verminderen van de energiebehoefte door 
bewoners te ondersteunen bij het isoleren en verduurzamen van hun huis. Immers, 
energie die niet geproduceerd hoeft te worden, belast het milieu niet en kost geen geld.

De energie die we nodig hebben wekken we duurzaam op in en rond Thesinge, door 
• eigen zonnepanelen op het dak
• gezamenlijke zonneprojecten op grote beschikbare daken in en rond het dorp
•  het ontwikkelen van bijvoorbeeld een kleinschalig zonnepark op beschikbare ruimte 

rond het dorp.

Voor de laatste twee geldt dat het open landschap behouden blijft en dat de inwoners 
van het dorp voor 100% (maar nooit minder dan voor 50%) participeren in de 
opbrengsten van de projecten. Bovendien moet het overgrote deel van de omwonenden 
achter het project staan. 

We willen geen externe energie-investeerders in en rond Thesinge die niet aan de 
voorwaarden onder 3  voldoen.

Op basis van de huidige verbruiksgegevens en beoogde energiebesparingsmaatregelen, 
hebben we berekend dat we in 2030 voor Thesinge 1.821.000 kwh moeten opwekken, 
naast de opbrengst van de eigen zonnepanelen van bewoners. Dat komt neer op ruim 
6000 zonnepanelen - een zonnepark van ongeveer 3,5 hectare.

wat doet ecothesinge?

uitgangspunten

stappenplan

• ecothesinge.nl  • mail@ecothesinge.nl

Zie Hoe wordt Thesinge 
energieneutraal? op 

ecothesinge.nl/over-ons 
voor uitleg over dit 

stappenplan
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We onderschrijven het streven van de gemeente naar een snelle verduurzaming van 
onze energiebehoefte. Dat willen we immers ook met EcoThesinge bereiken. 
Maar we hebben wel zorgen over de te volgen wegen er naar toe. Zorgen die ook in het 
dorp breed leven. Die betreffen met name de participatie van bewoners en het behoud 
van het open landschap.

Draagvlak van inwoners hangt nauw samen met de gevoelde urgentie van de energie-
transitie, de mate van participatie in een project, de afstemming met de eigen 
energiebehoefte en de gevolgen voor de leefomgeving en het landschap.
Hoe graag wij, en ook andere partijen, zouden zien dat het draagvlak voor het zetten 
van stappen in de energietransitie in Thesinge groot is, merken wij dat er nog heel wat 
werk te verzetten is.

Dat geldt zeker voor de ontwikkeling van zonneparken of windturbines rond het dorp.
De bereidheid van de gemeente om daadwerkelijk oog en oor te hebben voor de 
vragen en zorgen van bewoners én de transparantie van het besluitvormingsproces 
kunnen bijdragen aan het vergroten van het draagvlak. 
Op het speelveld van de energietransitie zijn de (financiële) belangen groot en dreigt 
grootschaligheid het draagvlak te vermorzelen. Daar zien we het als een van de taken 
van de gemeente om de belangen van bewoners voorop te zetten en hen waar mogelijk 
te ondersteunen via plaatselijke energiecoöperaties. 

Opvallend in het Beleidskader zonneparken is dat gemeente Groningen vooral ruimte 
ziet voor kleine parken in het gebied Ten Boer. 
•  Hoe gaat de gemeente bepalen waar en hoe groot de parken worden?
•  Wat is de bestemming van de daar opgewekte energie? 
•  In hoeverre komt de opbrengst van deze kleine parken ten goede aan bewoners en/of 

duurzaamheidsprojecten in de dorpen?
•  Hoe verhouden de plannen voor kleine zonneparken zich tot het te realiseren grote 

zonnepark Fledderbosch bij de waterzuivering van Garmerwolde?

Het aanleggen van zonneparken en windturbines heeft gevolgen voor het open 
landschap rond Thesinge en andere dorpen. 
•  Welke garanties zijn er voor het behoud daarvan?
•  Welke gevolgen heeft de benodigde (energie)infrastructuur voor de omgeving?
•  Wat is de samenhang met ruimtelijke plannen van de provincie Groningen over 

bijvoorbeeld groen en water?

We werken graag samen met de gemeente aan verduurzaming van onze 
energiebehoefte. Op een duurzame manier. 
In Thesinge is de betrokkenheid bij het dorp groot. Als de bewoners de energietransitie 
beschouwen als hún energietransitie, is dat een goede basis voor echt duurzame 
resultaten.

wat vragen we de gemeente groningen?

draagvlak

rond het dorp

het gebied 
ten boer

het open 
landschap

duurzaam
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