
Bijdrage SP 

 

De Regionale Energiestrategie gaat over twee zaken waarover 

de gemeenten per regio afspraken moeten maken: in 2030 

moet er 35 TWh stroom uit wind en zon op land opgewekt 

worden en in 2030 moet 20 procent van de woningen gasloos 

zijn.  

We bespreken nu de concept RES 1.0, die over de eerste 

afspraak gaat: opwekken van de stroom uit wind en zon. 

Daarvoor is het voorstel namens de regio Groningen een bod te 

doen van 5,7 Twh. De SP kan instemmen met dit voorstel. We 

zijn en blijven fel tegen de windmolens die bij Meeden komen 

en die ook in de bod opgenomen zijn, maar kunnen daar helaas 

niets meer aan veranderen. Voor 4 TWh, is alles al geregeld, 

aan plannen en ambities ligt er er voor 2,3 Twh. Dat maakt het 

ook gezien de ambitie die in ons collegeakkoord staat en 

gezien de enorme problemen die de klimaatverandering met 

zich mee gaat brengen heel reëel om nu in Groningen een 

bijdrage te leveren van 5,7 Twh.  

Belangrijk is wel hoe de hoe de weg van de energietransitie 

gezamenlijk wordt uitgewerkt. Vooral het proces daarin is 

belangrijk. Want als gemeente alleen kunnen wij niet zo veel, 

maar als collectief met andere gemeenten, bedrijven, inwoners 

enzovoorts kunnen we veel meer. Laten we vooral samen hierin 

optrekken. Het gaat ons tenslotte ook allemaal aan. De vorige 

keer heb ik me verbaasd over het feit dat de communicatie zo 

slecht is voor wat betreft de RES. Het blijft voor inwoners zo 

toch een beetje een ver van mijn bed show. Dat moet toch 

anders kunnen. Dit is te belangrijk om zo maar even te 

beslissen. Alsjeblieft maak stappen in de communicatie.  



Dan wil ik graag drie zaken aanstippen waar ik mijn zorgen over 

heb, die in de huidige klimaatpolitiek nauwelijks worden 

aangestipt: namelijk de warmtetransitie, de grootverbruikers en 

verkeerde besteding van subsidies. 

Als eerste zijn wij erg bezorgd zijn we over de warmtetransitie. 

Zeker met de enorme opgave die ons te wachten staat. Zoals ik 

al eerder stelde is dus 89% van de woningen in de provincie 

Groningen slecht geisoleerd en daardoor slecht geschikt om 

van het gas af te gaan. Zoals ik het nu zie wordt dat dus een 

enorme ramp. Ik heb de RES de vorige keer in mijn bijdrage 

meegegeven om vooral veel meer de nadruk te leggen op 

isolatie. Ook nu wil ik hier weer de nadruk op leggen. En laat 

het dan vooral voor de mensen met een laag inkomen ook 

mogelijk zijn om deel te nemen, bijvoorbeeld door middel van 

een subsidie of iets dergelijks. Want dit gaat nog een enorm 

vraagstuk worden, vooral in onze gemeente met relatief veel 

lage inkomens. 

Dan de grootverbruikers. Op dit moment gaat veel gas en 

elektriciteit naar de grootverbruikers tegen een idioot lage prijs. 

Deze grootverbruikers zijn nagenoeg vrijgesteld van belasting 

terwijl de particuliere kleingebruikers 40 – 50% van hun 

energiekosten aan belasting betalen. Het gevolg is enerzijds 

dat de grootgebruikers weinig financiële prikkels krijgen om 

energie te besparen of om op duurzame bronnen over te 

stappen, terwijl anderzijds particulieren de vreemdste capriolen 

uithalen om de kosten te drukken door de ingewikkelde 

salderingsregels en fiscale regels te omzeilen.  

Als laatste maak ik me zorgen om de subsidies die worden 

verstrekt om bossen te kappen en plat te walsen om het 

vervolgens over de hele wereld te laten vervoeren in het kader 

van duurzaamheid. Verschillende landen roepen de 



Nederlandse politiek al op te stoppen met subsidies voor 

biomassacentrales. Onder meer RWE importeert vanaf dit jaar 

op grote schaal houtpellets, voor zijn energiecentrale in de 

Eemshaven, waarvoor het 2,6 miljard subsidie ontvangt. In 

totaal gaat er 11,4 miljard naar 628 biomassa-installaties. Een 

grote groep wetenschappers stelt echter al een tijd dat deze 

manier van energieopwekking allesbehalve klimaatneutraal is. 

Dat moet toch anders kunnen. 

Ben ik dan alleen maar bezorgd over de energiestrategie. Nee, 

met tevredenheid constateer ik in het zonneparkenbeleid dat 

het college geen ambities heeft met betrekking tot windparken. 

Zeker gezien de enorme problemen met betrekking tot de 

windparken is het goed om te zien dat het college daar oog 

voor heeft. 

Dan het proces. Volgend jaar zal de echte RES pas vast 

gesteld worden en de concept RES is al uitgesteld tot 1 oktober 

van dit jaar. Wat mij betreft kan het allemaal niet snel genoeg 

gaan. Het is al 5 voor 12 geweest. Laten we elkaar niet langer 

de tent uit vechten en juist samen optrekken in dit gigantische 

probleem. 

 

 

 

 

 


