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Algemeen 

De 10e avond in een reeks van inwonerssessies en de vijfde avond in de gemeente Delfzijl is goed bezocht. 

Energiecoöperatie Green Power Delfzijl geeft een beeld van de initiatieven die zij in de omgeving mogelijk 

(willen) maken op het vlak van duurzaamheid. Zo zijn er concrete plannen om een van de 14 windturbines in 

het windpark Geefsweer te verwerven en om deel te nemen in de te ontwikkelen zonneparken op het 

voormalig slibdepot Heveskeslaan en op industrieterrein Oosterhorn. 

De presentaties worden kritisch gevolgd. Er is weerstand tegen de grote windturbines vanwege de grote 

aantasting van het landschap. De bestaande windparken zijn zonder draagvlak en opbrengstdeling 

geplaatst. 

 

1. Hoe staan we tegenover windenergie en zonne-energie? 

Groep 1: 

Er is geen draagvlak voor nieuwe windturbines en grootschalige zonneparken. Dit zijn industriële 

activiteiten.  

Sommige aanwezigen zijn van mening dat eerst moet worden ingezet op energiebesparing en zon op dak en 

dat daarna gekeken moet worden wat de restopgave is. Verwacht wordt dat er op termijn alternatieve 

vormen van energieopwekking beschikbaar komen die geen impact op de omgeving hebben.  

De discussie aan tafel leidt tot het standpunt dat het dorp zelf de touwtjes in handen moet hebben. Ook de 

lusten moeten naar de inwoners, waarbij belangrijk is dat iedereen mee moet kunnen doen. 

Sociaal return en lokaal inkopen zijn ook belangrijk. 

 

De dorpen hebben een mix van zon, wind en warmte nodig. Van belang is dat de ruimtelijke impact van 

initiatieven in verhouding is met het landschap. Aantasting van het landschap is niet aanvaardbaar, derhalve 

dienen initiatieven kleinschalig en lokaal te zijn. 

 

Groep 2: 

Na veel beschouwingen op de mogelijkheden voor alternatieve energievormen, is de wens gezamenlijk als 

dorp (coöperatie) eerst samen te bepalen wat wenselijk is en met kleine stapjes te beginnen. Eerst op 

woningniveau (besparen, warmtepompen, zonnepanelen, kleine windturbines op daken), dan op grotere 

daken of overhoekjes/terreinen binnen de dorpsgrenzen en dan kijken of meer nodig is. Trek het naar je toe 

en maak een plan. Eigen tempo met stappen die je kunt overzien. Er wordt voorgesteld ook de landbouwers 

die grenzen aan de dorpsranden te betrekken bij dit overleg. Niet andersom werken: met een groot initiatief 

komen en peilen of er draagvlak is.  

Er is geen draagvlak voor wind en grootschalig zon dichtbij de dorpen, met uitzondering van kleine turbines 

voor de eigen verduurzaming van agrarische ondernemingen. Mochten zonneparken op de 

industrieterreinen worden ontwikkeld dan moet een relevant deel (minimaal 25%) aan de dorpen geleverd 

worden. 

 

Groep 3: 



 

 

 

2. Wat is nog meer belangrijk? 

Aanwezigen willen duidelijker weten wat het rendement is op een investering via een energiecoöperatie. En 

er is behoefte aan informatie over het oprichten van een eigen dorpscoöperatie. 

Er worden vraagtekens gezet bij de financiële haalbaarheid van lokale initiatieven. Ondersteuning en 

informatievoorziening is zeer wenselijk.  

 

Er zijn vraagtekens bij biomassa. Moet een circulair initiatief zijn, lokaal gewonnen (afval) en geen 

grondstoffen van elders. 

 

Toepassing industriële restwarmte is interessant en dient verder onderzocht te worden. 

 

Ten aanzien van de financiering van verduurzaming moet “het spel” omgedraaid worden. Niet een 

grootschalig initiatief waarin eerst zelf (voor)gefinancierd moet worden en het rendement wordt ingezet 

voor kleinschalig verduurzamen maar een energiefonds (uit middelen va o.a. de versterking) dat 

kleinschalige initiatieven financiert (en ook de organisatie en kennis levert) en middelen genereert voor 

gezamenlijke grotere dorpsprojecten.  

 

Er is geen steun voor een restopgave vanuit de rest van de provincie. Men vindt dat het gebied al voldoende 

heeft bijgedragen aan oplossingen van derden. 

 

3. Spelregels 

De volgende randvoorwaarden zijn meegegeven: 

- Creëer een lage drempel om financieel deel te nemen in initiatieven. 

- Zorg dat eigendom geheel in handen is bij een lokale eigenaar. 

- Realiseer met respect voor landschappelijke en ecologische waarden. 

- Slagboom op vergunningen: geen geld en geen energie voor het dorp? Geen vergunning. 

 

 

 


