
Bijdrage D66 Concept RES 
  

Vanuit D66 mag het geen verrassing zijn dat wij vinden dat we forse stappen moeten maken 

om klimaatverandering tegen te gaan. 

We zijn uiteraard trots op het feit dat Groningen al goede stappen heeft gemaakt haar 

bijdrage te leveren aan een duurzame opwekking van energie, maar zien daar ook de 

kanttekeningen van. 

  

Helaas moeten we, in het DVHN, wederom lezen dat inwoners onvoldoende, tot niet, bekend 

zijn met de RES. Wil het RES slagen is het wat D66 betreft het allerbelangrijkste dat we dit 

gezamenlijk met onze inwoners doen. Het verleden laat, zeker in deze gemeente, zien wat er 

gebeurd wanneer energie projecten zonder goede heldere communicatie bij inwoners in de 

achtertuin worden gezet. 

  

We moeten ervoor waken dat Groningen niet opnieuw een wingewest wordt waar wij als 

Groningers/inwoners voornamelijk de hinder van ondervinden. De energietransitie bied 

namelijk ook kansen. Kansen voor onderwijs, werkgelegenheid en uiteraard duurzame 

energie. 

  

Van belang hierbij is wel dat iedereen hiervan kan profiteren, inwoners moeten zelf kunnen 

participeren in de projecten. Een doelstelling die ook in het klimaatakkoord is verwoord door 

middel van de 50% participatie eis. Echter zijn er ook veel inwoners waarvoor een dergelijke 

participatie simpelweg niet betaalbaar is. Wat D66 betreft moet echt iedereen kunnen 

meedoen met de verduurzaming en kijken we dan ook naar alternatieve vormen van 

participatie zodat voor iedere inwoner het mogelijk is om mee te participeren met energie 

initiatieven. Arbeidsparticipatie is wat ons betreft dan ook een variant die onderbelicht is en 

wij vragen dan ook het college, en RES stuurgroep, dit in haar toekomstige plannen en 

initiatieven mee te nemen. 

  

Energieprojecten moeten volgens het RES minimaal 15KWh opbrengen om bij te dragen aan 

de RES. Particuliere zonnepanelen dragen dus niet bij aan de doelstellingen terwijl deze 

uiteraard net zo duurzaam zijn.  

  

Ook wij zijn op zoek naar hoe de inpassing van duurzame energie zo goed mogelijk past 

binnen de omgeving waar wij zo van houden. Het dorp Noordlaren heeft hier bijvoorbeeld 

een mooi initiatief, waarbij 25 huizen zonne-energie opwekken onder 1 coöperatie. Door een 

dergelijk constructie zou het wel mogelijk zijn om de opbrengst mee te nemen in de 

doelstellingen van de RES. Wellicht dat de gemeente zelf hierin ook het voortouw kan nemen 

door haar daken onder 1 collectief als zonnepark in te richten? 

Daarnaast zijn er veelbelovende ontwikkeling wat betreft alternatieve opwekking van 

duurzame energie, bijvoorbeeld de waterstofmolen zoals deze nu gebouwd wordt in 

Wieringemeer. Wanneer wij als regio onze lokale ondernemers en het onderwijs 

ondersteunen en aanmoedigen hebben dergelijke ontwikkelingen de kans om onze regio 

vooruit te helpen naar nieuwe werkgelegenheid. 

  

Ten slotte, het is wellicht geen direct onderdeel van de energietransitie. Maar wanneer men 

duurzaam met energie wil omgaan zullen we ook naar het verbruik moeten kijken. Kortom 



zorgen dat huizen, en zeker de oude huizen en sociale huurwoningen, op een moderne wijze 

geïsoleerd worden zodat we ook minder energie nodig zullen hebben. 

  

 

Met vriendelijke groet,  
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