Verslag inwonerssessie 4 energievisie Appingedam, Delfzijl en Loppersum
Wanneer:

maandag 27 februari 2019

Waar:

De Bongerd, Losdorp

Aantal aanwezigen:

ca. 10 personen

Algemeen
De opkomst op deze vierde avond in de reeks valt wat tegen. Er zijn inwoners uit Losdorp, Holwierde en
Krewerd. De aanwezigen delen de ambities van de gemeente en zijn op zoek naar zekerheid en vertrouwen
of de gemeente daadwerkelijk de regie heeft en kan houden in het proces.
Coöperatie Eendracht Energie heeft een beeld gegeven van de initiatieven die zij in de gemeente Delfzijl
mogelijk (willen) maken op het vlak van duurzaamheid. Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van het
dorp Krewerd verteld over het experiment waar zij mee bezig zijn: onder eigen regie de versterkingsopgave
in het dorp ter hand nemen en samen laten gaan met een verduurzamingsslag.
1. Hoe staan we tegenover zonne-energie?
Zonne-energie wordt door de aanwezigen gezien als een goede bron om energie op te wekken, mits:
- op het dak, of;
- op braakliggende terreinen, en;
- vooral niet op (landbouw)grond.
De aanwezigen zijn het er over eens dat grond schaars is en dat het gebruiken van grond voor zonneenergie ten koste gaat van de andere mogelijkheden die de grond biedt, met name voor de landbouw.
Mocht er toch een zonnepark komen dan is het belangrijk dat het park ‘uit het zicht is’.
2. Hoe staan we tegenover windenergie?
De aanwezigen kiezen liever voor wind dan voor zonne-energie. Daarbij moet worden opgemerkt dat
draagvlak erg belangrijk is: een windturbine bij het dorp als hij van het dorp is, is prima. Sommige inwoners
zijn van mening dat windturbines niet passen in het open Groningse landschap zijn en alleen gerealiseerd
moeten worden op locaties die landschappelijk ‘verpest’ zijn zoals industrieterreinen. De kleine
windturbines op boerenerven zijn sympathiek en zijn geen probleem.

3. Wat is nog meer belangrijk?
De aanwezigen geven aan dat besparen op het energieverbruik voorop moet staan (isolatie!).
De initiatiefnemers uit Krewerd zijn erg te spreken over het in eigen hand nemen van de opgaven waar het
dorp voor staat. Zij doen de aanbeveling om dorpen die daar voor open staan, ook de ruimte geven om zelf
het initiatief te pakken en hen daar in te (laten) begeleiden.
Ook wordt opgeroepen op afvalstromen te benutten om via vergisting groen gas te maken. Een kleine
vergister past bij een boerderij (voorkom transport) en een meer grootschalige vergister past bij de schaal
van een energiecoöperatie.

