
Bijdrage GBMG Concept RES 

Voorzitter, 

Het zal u niet verbazen dat de fractie van Gemeente Belangen Midden -Groningen niet kan 
instemmen met het raadsvoorstel vaststellen RES. 

Veel zaken hebben we reeds in meerdere behandelingen toegelicht waar we het als fractie niet mee 
eens zijn of onze bedenkingen over hebben. 

Zal dit nu niet allemaal weer herhalen. Onze bijdragen staan op schrift en is genotuleerd. 

Ik zal me nu beperken tot hoofdlijnen. 

Sinds 2019 heb ik aangeven dat RES geen juridische status heeft. Dit is ook bevestigd door de 
discussie binnen de provinciale staten en behandeling in de raadscommissie. Waarop de 
verantwoordelijke wethouder aangaf, ik citeer: wij doen onze inbreng en sommige deelnemende 
gemeenten doen minder tot weinig. Met de wetenschap dat het geen juridische status heeft, 
kunnen we derhalve geen unanimiteit beginsel afspreken. De fractie van Gemeente Belangen is 
derhalve van mening  wat er nu binnen de gemeente Midden -Groningen uit staat, we al genoeg 
gaan bijdragen. Wij pleiten niet om voorop te lopen met ambitie. Sterker nog, genoeg is eerst 
genoeg.  

Veel gehoord door meerdere fracties is dat s er is tot nu toe onvoldoende aandacht is voor uitleg en 
communicatie richting onze inwoners. Te vaak horen wij op diverse plaatsen, RES waar gaat dit over. 
Voor ons is dit niet geruststellend.  

Dit is nog een lange weg om te gaan. Derhalve is de datum van 1 juni vaststellen geen optie voor 
ons. Waarom voorop blijven lopen?  

Voorzitter, de provinciale staten stellen het uit tot 1 oktober.  

Moeten we voorop lopen? Nee, integendeel, met de wetenschap dat netbeheerder worstelt met het 
aanbod wind -en zonneparken in Noord-Nederland. In Noord-Nederland is de totale capaciteit van 
de geplande wind-en zonneparken drie keer groter is dan gedacht.  

Los je dit even snel op door een nieuwe hoogspanningsleiding aan te leggen? In de praktijk duurt het 
gemiddeld acht jaar om een nieuwe hoogspanningsleiding te ontwerpen. Naast het uitbreiden van 
het hoogspanningsnet en het zoeken naar innovatieve technieken overlegt TenneT met het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het vrijgeven van de vluchtstrook, reserve 
capaciteit  van  het hoogspanningsnet. 

Eerst draagvlak en zaken als betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Niet kort door de bocht iets 
vaststellen als beleidsstuk die dan bindend is.  

Met andere woorden we hebben het in beton gegoten. Geformuleerde doelstellingen als basis als 
uitgangspunt. Dan als laatste vaststellen waar we het willen, de planologische procedure.  

Of onze inwoners dan nog voldoende aan bod komen is nog maar zeer de vraag. 



Draagvlak is van cruciaal belang om verder te gaan. 

Ik citeer: uit publicatie Noordelijke Rekenkamer verdeling onder hoogspanning. d.d. 2 maart 2020. 

Iedere grote transitie kent winnaars en verliezers. 

Wind en zon zijn energie bronnen met een lage energie dichtheid waarvoor het oogsten van deze 
energie veel ruimte nodig is. Ruimte die je in onze optiek landelijke moet verdelen en niet zoals het 
nu hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren. We plempen het platteland ( kostbare landbouwgronden ) in 
het Noorden des land helemaal vol met windturbines en zonneparken.  

Uit het onderzoek blijkt, in Groningen wordt veel wind en zonne-energie gerealiseerd. Waar het gaat 
om het opwekken van duurzame energie, is er een sterk politiek geluid en behoefte aan 
bovenwettelijke compensatie voor omwonenden en het financieel kunnen participeren in wind- of 
zonneparken. 

Tegen de aanwijzing van concentratie gebieden van grootschalige windenergie- het meest 
fundamentele besluit in de opeenvolgende keten van procedures stond geen beroep op de rechter 
open. Willen wij als gemeente dezelfde fout maken? De fractie van Gemeente Belangen wil die niet 
maken. Wij horen nog dagelijks inwoners die zich nog steeds ernstig zorgen maken over het 
windpark N33.  

Voorkomen is beter dan genezen 

Ja we lezen in de stukken RES veel over draagvlak en communicatie, echter niet hoe we dat doen en 
zeker niet over participatie en financiële compensatie. Tevens blijkt uit het onderzoek, de huidige 
planschade regeling specifiek voor wind-en zonneparken ontoereikend is. Dit alles zien we niet terug 
in de notities RES. 

Neen het teneur van RES is veel meer we willen zoveel THw bijdragen, wij willen koploper in 
Nederland zijn. In de wij vorm spreek ik van gemeentes en provincie. Hoe wij daar over denken is 
bekend. 

Tijdens het debat binnen de raadscommissie d.d. 14 mei jongstleden, heb ik mondeling en 
schriftelijk toegelicht, dat de fractie van Gemeente Belangen zich ernstig zorgen maakt over RES 2.0 
warmte transitie. 

Zorgen over de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van het geheel. Inwoners die het niet zelf 
financieel op kunnen brengen en ook de gemeente die niet in staat is om alles zelf te financieren. 
Meerdere fractie hebben deze zorgen gedeeld. Wederom mooie ambities op papier zetten, echter 
hoe de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid nog moet worden geregeld is nog zeer de vraag. Of en in 
hoeverre alle deelnemende woningcorporaties dit financieel kunnen dragen is ook nog maar de 
vraag. 

Groene stroom mag het landschap niet schaden. Niet op voorhand kostbare landbouwgronden 
inzetten voor het opwekken van duurzame energie. 



Over de verdeling van lusten en lasten van wind en zonneparken bestaat geen enkele duidelijkheid. 
Deze lijn zien we ook binnen het geheel van RES. Niets op basis van solidariteit, een ieder draagt 
evenveel bij, met andere woorden, lusten en lasten eerlijk verdelen. 

Nee, geen unanimiteit, de koplopers bedankt voor lusten maar ook lasten en die provincies of 
gemeenten die achterover leunen en afwachten de lusten en weinig lasten. Ik kan u op voorhand 
voorspellen dat dit niet op veel draagvlak kan rekenen, veel meer op hoe creëren we onze eigen 
weerstand onder onze inwoners. 

Voorzitter,  

Mijn fractie heeft bij het vaststellen van de nota zonneparken aangegeven dat we ons kunnen 
vinden in het uitgangspunt dat er ruimte is voor kleine locale initiatieven tot 2 hectare in een groot 
deel van de gemeente. Met inachtneming van draagvlak en participatie. Inwoners moeten mee 
kunnen participeren als mede eigenaarschap. 

Daarbij kijken naar de contouren binnen de gemeente waar dit kan. 

Uiteraard daarbij de burgers, onze inwoners ruimschoots in het voortraject erbij betrekken. 
Meenemen in het voortraject en niet als het al een gelopen koers is. 

Mijn fractie is vanaf het begin duidelijk geweest. 

Wij willen geen wind of zonne-parken die gedwongen en eenzijdig worden opgelegd. We hebben 
genoeg geleerd van het eenzijdige proces zoals die in Meeden is opgelegd. Daar passen wij voor. 

 

Resumerend: 

Draagvlak en communicatie naar de inwoners eerst goed regelen. Participatie en inspraak van 

burgers regelen. Onze gemeentelijke bijdrage is voor nu voldoende. Wij pretenderen geen 

koplopersschap binnen RES. Gelijke verdeling van lusten en lasten binnen provincies en gemeentes. 

Niet alle kostbare landbouwgrond inzetten. Financiële compensatie van de Rijksoverheid voor RES 1 

en RES 2. Luister goed naar de experts ( TeneT ). Draagvlak voor kleine zonne-parken waarbij onze 

inwoners kunnen participeren binnen de zoeklocaties/ contouren. 

Voorzitter,  

De fractie van Gemeente Belangen heeft vanaf het begin deze lijn geventileerd, daar staan we nog 
steeds achter.  

Tot zover in eerste termijn, 

Jan Velthuis 

 


