
Geachte gemeenteraad, 

Energietransitie zou een zaak van alle Nederlanders moeten zijn. Maar burgers staan buitenspel en 

worden voor voldongen feiten gesteld. De overheid bepaalt, maakt beleid en plannen: hoeveel zon 

hier, hoeveel wind daar.  

Zo ook in de provincie Groningen. Gemeenten, de Provincie en waterschappen maken de plannen. 

Maar wat is de basis voor deze plannen? En wat zijn de gevolgen? De RES regio Groningen wil een 

hele ambitieuze bieding maken: ze wil 20% van de hoeveelheid duurzame elektriciteit die voor heel 

Nederland nodig is, gaan opwekken .  

Gekozen wordt voor de makkelijkste en goedkoopste oplossing. Hele buitengebieden moeten eraan 

geloven, polders vol zonnepanelen en windturbines. Het unieke Groninger vergezicht wordt 

opgeofferd omdat Groningen het nieuwe groene stopcontact van Nederland wil worden?  

Bij een overbieding van de RES verworden groene en open landbouwgronden tot industriegebieden. 

En dat terwijl er in de Tweede Kamer de motie van Dik Faber, de zonneladder, is aangenomen. Die 

motie zegt dat landbouwgrond pas gebruikt mag worden als alle andere mogelijkheden zoals daken, 

langs auto- en snelwegen, watergangen en vuilnisbelten volliggen.  

Tegen de bewoners die naast een zonnepark komen wonen wordt gezegd dat de zonneparken 

tijdelijk zijn. Dus over 20 jaar moeten er opnieuw stukken landbouwgrond worden vol gelegd. Wat 

vergeten wordt is dat zonneparken, zoals ze nu worden aangelegd, slecht zijn voor de 

bodemstructuur, het bodemleven en voor de hele ecologie. En het duurt jaren voordat deze schade 

is hersteld. 

Wat de ambitieuze bestuurders ook vergeten is de plannen met de burgers te bespreken, laat staan 

ze met de burger samen te maken. De plannen worden gepresenteerd in de vorm van een 

mededeling: dit is beslist, dit gaan we doen, we gaan zelfs veel meer doen dan nodig is. Grootschalig 

en in jullie achtertuin.  

Dat is niet aansprekend, dat is geen participatie maar dwang en daarmee creëer je geen draagvlak. 

Geen enkele burger heeft op deze manier vertrouwen in de overheid of voelt zich betrokken bij 

duurzame energie.  

Energietransitie kan wél een zaak van alle Nederlanders worden! Er zijn genoeg burgers met een 

“groen hart”, ook in Midden Groningen. Kijk maar naar de steeds verder groeiende coöperatieve 

energiebeweging in de provincie Groningen. Meer dan 90 coöperaties zijn er inmiddels, dorpen of 

wijken zijn op weg om energieneutraal of fossielvrij te worden. Vele energieprojecten zijn al 

gerealiseerd, andere liggen op de tekentafel.  

Voor deze projecten is draagvlak, de coöperaties zijn van en voor de plaatselijke bevolking. De winst 

bestaat uit onderlinge samenhang en saamhorigheid, energie bewustwording, een fossielvrije 

leefomgeving, energieprojecten met een schaalgrootte die past bij de omgeving en ook belangrijk, de 

energiewinst belandt voor een aanzienlijk deel in de portemonnee van de bewoners.   

Ook Lageland heeft een energiecoöperatie: Collectief Duurzaam Lageland. De Lagelanders zijn op 

weg naar een duurzaam en fossielvrij dorp. We hebben vrij beschikbare grote zonnedaken en ruimte 

voor kleine rendabele windmolens. 

  



  

Graag gaan we met u in overleg over onze ideeën hoe de energietransitie ook anders kan worden 

ingevuld. Het Groninger Landschap en de Groningers verdienen dat. Ze hebben de afgelopen jaren al 

zoveel voor hun kiezen gekregen. De aardgaswinning met bijbehorende problematiek spelen tot de 

dag van vandaag. 

Wij vragen u om, net als de Provincie, de beslissing over het concept RES uit te stellen tot oktober! 

Ga voor een onderbouwde energievisie, spaar het open landschap en landbouwgrond, steun de 

coöperaties, ga voor draagvlak, ga in overleg en ga voor samen!  

Namens de energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland,  

Huub van Mierlo, Ingrid Kuipers-Been, Cinty Visker, Ab Laffra, Harm Kuipers, Stef Folmer, Harwin 

Kuntkes, Wendeline Kuntkes-Aalders.  

 

 

 

http://collectiefduurzaamlageland.nl/

