Energietransitie: Dwang of draagvlak?
Geachte gemeenteraad,
Duurzame energie, CO2 neutraal, fossielvrije steden en dorpen. Energietransitie zou een zaak van alle Nederlanders
moeten zijn. Maar burgers staan buitenspel en worden voor voldongen feiten gesteld. De overheid bepaalt alles,
maakt beleid en plannen: hoeveel zon hier, hoeveel wind daar.
Zo ook de gemeente Groningen. Berekeningen zijn gemaakt, notities opgesteld. Wat is nodig voor eigen neutraliteit,
welke bijdrage leveren we aan de RES Groningen? Opeens is eigen neutraliteit niet meer genoeg, een veel hogere
bieding wordt overwogen. Gekozen wordt voor de makkelijkste en goedkoopste oplossing. Hele buitengebieden
moeten eraan geloven, polders vol zonnepanelen en hoge windturbines. Het unieke Groninger vergezicht wordt
opgeofferd omdat Groningen het nieuwe groene stopcontact van Nederland wil worden.
En o ja, we moeten onze plannen ook nog even communiceren met de burgers. Dat gebeurt in de vorm van een
mededeling: dit is beslist, dit gaan we doen, we gaan zelfs veel meer doen dan nodig voor eigen neutraliteit.
Grootschalig en in jullie achtertuin. En weet je wat? We vinden draagvlak belangrijk, willen dat jullie meepraten en
dus geven wij jullie kleurpotloden om onze energie-tekeningen in te kleuren met jullie lievelingskleuren.
Dat is niet aansprekend, dat is dwang en daarmee creëer je geen draagvlak. Geen enkele burger heeft op deze
manier vertrouwen in de overheid of voelt zich betrokken, er is geen draagvlak voor onnodig grootschalig en
niemand wil meedenken als alles al in plannen gevat is.
Energietransitie kan wel een zaak van alle Nederlanders worden! Er zijn genoeg burgers met een “groen hart”, ook in
onze provincie, ook in Lageland. Kijk maar eens naar de steeds verder groeiende coöperatieve energiebeweging in de
provincie Groningen. Meer dan 90 coöperaties zijn er inmiddels, vele dorpen en stadswijken zijn goed op weg om
energieneutraal of fossielvrij te worden. Vele energieprojecten zijn al gerealiseerd, andere liggen op de tekentafel.
Voor deze kleinschalige projecten is draagvlak, de coöperaties zijn van en voor de plaatselijke bevolking. De winst
bestaat uit onderlinge samenhang en saamhorigheid in dorpen en stadswijken, samen gaan voor een fossielvrije
leefomgeving, gedragen energieprojecten met een schaalgrootte die past bij de omgeving en ook belangrijk, de
energiewinst beland voor een belangrijk deel in de eigen bewoners portemonnee.
Ook Lageland heeft een energiecoöperatie: Collectief Duurzaam Lageland. De Lagelanders zijn op weg naar een
duurzaam en fossielvrij dorp. We hebben heel veel vrij beschikbare grote zonnedaken en percelen voor kleinschalige
energieprojecten, waarin bijvoorbeeld ook ruimte is voor kleine rendabele windmolens van 20 tot 25 meter.
Dus gemeente, steun de coöperaties. Ga voor echte draagvlak, ga voor samen. Doe wat je belooft in jullie
beleidsnotitie “Groningen geeft energie”. Daarin staat “Wij maken samen plannen, we houden het landelijke gebied
groen en open, we versterken het groen”.
Durf opnieuw en samen met ons, Lagelanders, naar jullie plannen en opgaves te kijken.
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