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1. Voorstel 

1. Midden-Groningen schort de medewerking op aan grootschalige initiatieven op haar 

grondgebied, voor de opwekking van hernieuwbare energie (wind/zon/biomassa).  

2. Voor nieuwe initiatieven wordt geen vergunningsaanvraag meer in behandeling genomen 

totdat: 

• De gaskraan daadwerkelijk dicht gaat zoals afgesproken; 

• De aantallen te verstevigen woningen daadwerkelijk is gehaald in 2022; 

• Iedereen die aanvraagt daadwerkelijk de maximale subsidie heeft ontvangen van  
€ 10.000 voor verbetering en verduurzaming heeft ontvangen inclusief Meeden 
(9651).  

 

2. Inleiding 

Respect, geld en duidelijkheid zijn de drie kernwoorden die werden opgetekend na de 

fakkeloptocht in de stad Groningen, met ook een conclusie:” Er heerst een zekere minachting 

voor mensen die hier wonen ”.  

 

Men verwacht van de politiek nu daadwerkelijk actie. Geen moties en brieven, maar 

daadkracht. Kun je dit verwachten van een ‘stoffige witte oude mannen gebeuren’, zoals 

iemand deze Raad omschrijft? Ja, deze Raad kan dat. 

 

3. Historische context 

De gaskraan gaat niet dicht, nu niet en op korte termijn ook niet.  De mogelijkheden van 

gasopslag zijn beperkt tot maximaal 4 weken, als de opslagvelden volledig gevuld zijn. De 

noodzakelijke levering van Russisch gas, om de gasvelden in Groningen te kunnen sluiten, staat 

steeds meer onder druk. Deels door geopolitieke conflicten die grote economische gevolgen 
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kunnen hebben en deels door niet tijdig in te spelen op veranderende markten.  

Het is meer dan theorie dat de Groninger aardgasvoorraden ook in de komende jaren een rol 

van betekenis gaan spelen en de behoefte om onze woningen warm te houden. Dit wordt door 

meerdere deskundigen op een discrete manier onder onze aandacht gebracht. De industrie zal 

in de benen gehouden moeten worden, al was het alleen al voor de werkgelegenheid. 

 

Op lokaal niveau ondervinden wij hiervan de gevolgen. In 1988 tekende een verslaggever van 

het Nieuwsblad van het Noorden uit de mond van de toenmalige gedeputeerde J. Remkes (VVD) 

op: “Een onderzoek naar het eventuele verband tussen de aardgaswinning en de daarmee 

gepaard gaande bodemdaling in Groningen en de recente aardschokken in het Noorden is voor 

het provinciaal bestuur totaal overbodig”. Een cynische Remkes over dergelijke berichten in de 

media: “Er lopen wel meer profeten rond die brood eten”.  

Dat was de politieke tijdgeest toen. Wij erkennen en herkennen de ellende die mensen 

ondervinden van de gevolgen van de aardgaswinning nu wel maar zijn onvoldoende 

daadkrachtig om hier een kentering in aan te brengen. Gevolg: geen herstel of onvoldoende 

herstel van de forse fysieke en psychische schades.   

Moties en brieven zullen hierin geen verandering brengen.  

 

4. Argumenten 

Wij staan voor een energietransitie. Van gas, olie en steenkool naar warmtepompen, waterstof, 

zon- en windenergie. De gemeente Midden-Groningen wil daar een fors aandeel van voor haar 

rekening nemen binnen de RES 2.0 afspraken binnen de provincie Groningen. 

 

Waarom geen pas op de plaatsmaken? Onze bestuurders wel in een positie brengen dat er 

deuren voor hen opengaan. Dat er daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan versterking en 

schadeherstel. Dat mensen zich weer veilig voelen in hun eigen huis.  

 

De motie, die GemeenteBelangen en de VVD op 13 januari 2022 hebben ingediend, heeft met 

name de strekking om het College een sterkere positie te geven waarin ze eisen kunnen stellen. 

Eisen dat afspraken die je maakt ook worden nagekomen van beide kanten. 

 

De kern van het voorstel is de nadere uitwerking op te schorten van de RES 2.0 om de gaskraan 

daadwerkelijk dicht te krijgen, de afspraken over versterking voor 2022 daadwerkelijk worden 

gehaald en voor iedereen een bedrag van € 10.000 krijgt inclusief postcode 9651. 

 

Wat betekent dit nu in de praktijk? Ambtelijk heeft men ons daar inzicht ingegeven. RES 1.0 is 
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in uitvoering en zal door de strekking van de motie verder geen belemmeringen ondervinden als 

het gaat om lopende projecten zoals aardwarmte en dergelijke. De motie spreekt over het 

opschorten van RES 2.0 m.u.v. lopende trajecten. Bij RES 2.0 is er op dit moment alleen nog 

maar sprake van (ambtelijke) voorbereidingen e.d. en zal pas na 1 juli 2023 de uitvoering 

gestalte krijgen. Uiteraard kunnen wat ons betreft de ambtelijke voorbereidingen e.d. gewoon 

doorgaan 

Uit een inventarisatie blijkt dat het stopzetten van initiatieven voor de zonneparken het 

meeste effect heeft. In de bijlage, vertrouwelijk uiteraard gelet op de inhoud en mogelijke 

juridische consequenties, wordt de stand van zaken inzichtelijk gemaakt. Zonder hierover tot 

in detail nader in te gaan kun je stellen dat vergunningen die in een ontwerpfase of opstartfase 

zitten daadwerkelijk in aanmerking komen voor een pas op de plaats. De daadwerkelijke 

beoordeling laten we graag over aan het College van B en W.  

Er liggen meerdere initiatieven voor zonneparken op de tekentafel. Denk hierbij aan een 

drietal parken die men wil realiseren in het zoekgebied kom A7 langs de N33 tot Hellum. 

 

Door op dit moment niet aan deze initiatieven mee te werken geven wij een meer dan 

daadkrachtig signaal af. Daarnaast kan het een versterking zijn van het raadsbreed gedragen 

standpunt dat zonne-energie op daken van huizen en bedrijven de voorkeur heeft boven 

zonneparken op vruchtbare landbouwgrond. De netbeheerders geven een duidelijk signaal af. 

Het stroomnet zit vol. De roep om de salderingsregeling af te schaffen neemt toe. Onze burgers 

die mee willen werken aan de energietransitie worden hiervan de dupe.  

 

Voor alle duidelijkheid, wij willen initiatieven van particulieren, van dorpen in coöperatief 

verband niet dwarsbomen, zolang er geen grote commerciële speler achter zit. 

 

De motie blijf wat ons betreft qua strekking in stand. De constateringen en overwegingen van 

de motie, die voor een aantal partijen arbitrair zijn, laten wij hier buiten beschouwing.  

 
 

5. Communicatie 

Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

 

 

Markus Ploeger 

GemeenteBelangen 

 

 

Evert Offereins 

VVD 



   

 Pagina: 4 van 4 

 Datum: 24 januari 2022 

 Zaaknr.: 2019-029085 

    

 
 

 

 


