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Geachte gemeenteraad, 
 
Het beoogde bod van 5,7 TwH vanuit de RES Regio Groningen is een zeer ambitieus bod wat ver uitstijgt boven de 
energiebehoefte van onze provincie. Hiermee wordt Groningen wederom de energie hofleveranciers van de rest van 
Nederland. We hebben dit 1 keer te veel meegemaakt en hiervan likken we nog steeds de wonden. Ook toen is de overheid 
geen betrouwbare partner gebleken. Terwijl wij als burger hiervan nog de scherven opruimen stort u ons met uw nieuwe 
energieambities wederom in een bestuurlijk sprookje die voor veel inwoners zal verworden tot een nachtmerrie.  
 
Met de belofte van lokaal eigenaarschap en lusten voor 50% terug naar de regio en burgers zet u ons Gronings landschap in 
de verkoop. Want duidelijk is geworden dat er geen enkele juridische basis is om deze gelofte te doen standhouden.  
 
U haalt met het huidige RES bod het paard van Troje naar binnen. Er worden mooie woorden gebruikt zoals participatie en 
het landschap als drager voor de transitie. 
 
Maar wat ik ervaar als omwonende van een toekomstig grootschalig park in Polder Lageland is dat theorie en praktijk twee 
verschillende werelden zijn Zeker als de praktijk wat langzamer op stoom lijkt te komen en de raderen toch vaak moeten 
blijven draaien Dan blijkt dat duurzaamheid vanuit economisch perspectief nog weer een andere werkelijkheid te zijn Waar 
het mij als burger om gaat is dat er beter geluisterd wordt door politiek, ambtenaren en ontwikkelaars en dat daarmee deze 
noodzakelijke transitie echt samen met de Groningers een breed gedragen beweging gaat worden Stap 1 daarin is mijn inziens 
een stapje terug in de ambities zodat we iedereen mee krijgen in deze beweging. Geef hierin het vertrouwen en de 
ondersteuning aan de lokale energie coöperaties. Bouw vertrouwen op in de praktijk en vergoot op basis van dit vertrouwen 
de ambities. Dat is draagvlak creëren! Gelukkig kan iedere twee jaar het RES bod worden herzien door de Regio. Maar 
misschien is het goed om nu eens niet te gaan voor “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” zoals bij de gaswinning. 
Al was het maar omdat de hoogspanningskabel die het Gronings overschot aan energie naar de rest van Nederland moet 
transporten nog gerealiseerd moet worden………Dat geeft u dus voldoende de tijd om te werken aan nieuw vertrouwen, het 
ontwikkelen van energie innovaties en de juridische kaders om lokale lusten werkelijk mogelijk te maken.  
 
Het zal wel veelal aan dovenmans oren gericht zijn, maar toch vraag ik u: Stel uw ambities bij naar beneden zodat u burgers 
en ondernemers mee kunt krijgen in deze transitie. We zullen het samen moeten doen, maar geef ons als Groningers dan 
ook de ruimte om aan te haken in plaats van op voorhand af te haken. 
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