
Bijdrage PvdA RES 

Voorzitter, 

In de commissievergadering waar we over de RES (Regionale Energie Strategie) 

spraken heeft de fractie van de Partij van de Arbeid aangegeven dat wij vinden 

dat wij als Regio Groningen (15 regionale overheden) niet te ambitieus moeten 

zijn.  

In eerdere besprekingen in onze Raad hebben wij steeds laten blijken dat wij 

vóór duurzame energie zijn, maar dat wij vinden dat we niet weer een 

wingewest moeten worden. 

 “Dreaming and doing are different things”, een gezegde dat veel zegt over het 

voorliggende stuk: Dromen en doen zijn verschillende dingen.  

De uitgangspunten zijn nogmaals op papier gezet en de belangrijkste daarvan: 

 draagvlak, 

  realistisch bod,  

 werkgelegenheid,  

 lokaal eigenaarsschap en 

  een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten 

 staan  vermeld zodat daar geen misverstanden over kunnen bestaan en dat 

geldt even zeer voor de tijdlijn 

De rol van de Raad is in het startdocument uitvoerig beschreven. De 

volksvertegenwoordiging van gemeenten, provincie en waterschappen stellen 

de RES vast. Een mooi uitgangspunt. Maar als men er onderling niet uitkomt, 

kan de Provincie eisen opleggen aan de andere deelnemers. Dit is uiteraard iets 

waar we een beetje huiverig voor zijn. U zult begrijpen waar dit vandaan komt. 

Tot nu is er geen campagne gestart om de RES bij een breder publiek onder de 

aandacht te brengen. Wat ons betreft zal dit zeer spoedig moeten gaan 

plaatsvinden, want wat vinden onze inwoners? Hoe zien zij de 

energietransitie?? Als je het nieuws leest van afgelopen weekend dan lijkt 76% 

van de Nederlanders het in enige mate wel belangrijk te vinden om over te 

stappen op groene energiebronnen om zo klimaatverandering tegen te gaan, 

maar steunen slechts 49% van de Nederlanders de overgang naar een woning 

zonder gas.  



De ernst van de inhoud van dit artikel drong ook flink door bij onze fractie. 

Hoger opgeleiden en mensen met een goed inkomen zijn positief en waar wij al 

enige tijd geleden over spraken: dat het betaalbaar moet zijn voor een ieder. 

Inkomen maakt dus blijkbaar wel degelijk uit bij het overwegen van 

alternatieven om van het gas af te gaan. Opdat ook mensen die geen hoog 

inkomen hebben ook meekunnen doen, zal er meer moeten gebeuren.  

Veel mensen vinden het lastig om te bepalen wat een goed alternatief is voor 

hun woning. Dan heb ik het m.n. vooral over ouderen, alleenstaanden en lager 

opgeleiden. Daarom is een campagne omtrent de RES erg belangrijk. Deze 

campagne zal wat de PvdA betreft moeten gaan over de energietransitie in 

ruimere zin., met aandacht voor de eigen verantwoordelijkheden van 

gemeente en regio. 

Wat ons betreft is het onderwerp werkgelegenheid redelijk onderbelicht. 

Voorzitter, u zult begrijpen dat werkgelegenheid voor onze regio van groot 

belang is. Scholing en bijbehorende zaken zijn voor de Partij van de Arbeid 

eveneens van groot belang zodat iedere inwoner van onze provincie, en zeker 

jongeren die nog een opleiding moeten gaan kiezen, meer kans hebben op een 

baan.  

Het is namelijk niet zo dat je windmolens neerzet en dat het daarmee klaar is, 

evenals de zonneparken.  Kortom, we moeten ook onze kansen benutten. 

De PvdA kan akkoord gaan met het bod en dus met de visie. Wij vinden het 

ambitieus en daar is niks mis mee, maar wij blijven hameren op draagvlak. Dit 

is voor ons ontzettend belangrijk.  

 

Anja van Duren, 27 mei 2020. 

 

 


