Verslag inwonerssessie 7 energievisie Appingedam, Delfzijl en Loppersum
Wanneer:

woensdag 6 maart 2019

Waar:

Farmsum-Delfzijl

Aantal aanwezigen:

ca. 10 personen

Algemeen
De zevende avond in een reeks van inwonerssessies is bezocht door circa 10 personen.
1. Hoe staan we tegenover zonne-energie?
In algemene zin staan de aanwezigen positief tegenover zonne-energie. De aanwezigen geven daarbij aan:
-

Begin bij de daken. Inventariseer waar grotere oppervlakten liggen.

-

Groter zonnepark op oosterhorn zolang de gronden nog braak liggen (75 ha max).

-

Ook dan, regel dat minstens 25% van de stroom naar huishoudens gaan.

-

Voor een zonneveld is steun, liefst een groter veld op 1 plek. Er wordt gewezen op het
bedrijventerrein de Tjariet (ca 4 ha) . wel is uitgangspunt dat of de gemeente of het dorp invloed
heeft op aanleg en er maximaal van profiteert.

-

Kleine zonneparken bij de dorpen moeten ook mogelijk worden gemaakt.

2. Hoe staan we tegenover windenergie?
In eerste instantie is er weerstand tegen met name de grote windturbines met name vanwege de grote
aantasting van het landschap. De bestaande turbines zijn zonder draagvlak en opbrengstdeling geplaatst.
Kleine turbines zijn toegestaan mits het de energievoorziening van het eigen bedrijf dekt.
Na enige tijd kwam een grote turbine in de discussie voorbij. De absolute voorwaarde is de turbine 100%
van het dorp moet zijn en zo geplaatst wordt dat er geen overlast en effecten zijn. Wellicht aansluitend op
bestaande windparken en richting kust. Mocht er een keuze zijn, dan gaat de voorkeur uit naar een
windturbine op zee.

3. Wat is nog meer belangrijk?
Één aanwezige is van mening dat een kerncentrale in de Eemshaven de oplossing is.
Verdere verduurzaming van woning is wel voor de hand liggend maar wordt ook als weinig kansrijk gezien.
Meeste woningen te oud, al goed geïsoleerd of wacht op de versterkingsopgave.
Wellicht kunnen zonnepanelen op windturbines worden geplakt (win-win).
Een aantal vragen zijn gesteld:
-

Is het niet mogelijk energie op te wekken bij de spui-sluizen?

-

De industrie gaat fors investeren in waterstof, komt deze ontwikkeling ook ten goede aan
bijvoorbeeld het stedelijk gebied van Delfzijl-Appingedam?

-

Wordt in het kader van de energievisie een soort dashboard ontwikkeld waarmee (uitgaande van
een scherp zicht op de al gerealiseerde en nog te realiseren verduurzaming), de voortgang kan
worden bijgehouden en aan de knoppen kan worden gedraaid om (om) te schakelen tussen
verschillende vormen van groene energie?

De groep ziet geen rol voor een restopgave van de provincie.

4. Spelregels
De volgende randvoorwaarden zijn meegegeven:
-

Creëer een lage drempel om financieel deel te nemen in parken.

-

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

-

Leg zonneparken zo aan dat de landbouwgrond niet onbruikbaar wordt (let op: betekent lager
rendement).

-

Uitwierde en Biessum niet klem zetten met zonneparken, houdt voldoende vrije ruimte over.

-

Leg aan met respect voor de landschappelijke, natuurlijke en recreatieve waarden (geen
monofunctie).

-

Probeer waar mogelijk zonneparken gelijk op te zetten met waterstof.

-

Kleine turbines alleen voor eigen gebruik.

-

Niet een directe keuze voor grote turbines maar als deze er komen dient een directe vergoeding te
komen voor huishoudens die overlast ervaren (dus bovenop een gebiedsfonds).

