
Van: gezamenlijke energiecoöperaties 

Aan de raadsfracties in de toekomstige gemeente Eemsmond 

Loppersum, 4 mei 2020 

Geachte raadsleden, 

Binnenkort neemt u een besluit over de nota “Ruimte voor Energie” die het college u voorlegt met 

binnengekomen reacties. Ook de energiecoöperaties in het werkgebied van de nieuwe gemeente 

ondersteunen de strekking van de nota grotendeels. Zij hebben hun opmerkingen gezamenlijk en 

afzonderlijk onder de aandacht gebracht van het college en van u.  

Niettemin willen wij u nogmaals  benaderen om een aantal zaken te verduidelijken. 

a. De coöperaties zijn alle opgericht om van onderop energieprojecten op te zetten en het geld 

in eigen gebied te houden. Wij willen daarmee voorkomen dat Groningen andermaal wordt 

leeggezogen door kapitaalkrachtige multinationals of individuen.  

b. Afzonderlijk hebben de coöperaties al diverse projecten succesvol gestalte gegeven. 

c. Ook gezamenlijk willen wij graag bijdragen aan een energietransitie die, mits van onderaf 

gedragen, ook hogere ambities kent dan uit de nota Ruimte voor Energie blijkt of daardoor 

mogelijk worden gemaakt. 

d. Energieprojecten die onze afzonderlijke mogelijkheden overstijgen, willen wij gezamenlijk 

oppakken om belangen van de inwoners en het gebied veilig te stellen. 

Wij vragen u daarom in te stemmen met de nota “Ruimte voor Energie”  onder toevoeging van het 

volgende amendement aan de besluitvorming: 

besluit  

breed gedragen grootschaliger energieprojecten in specifieke gevallen toe te staan, mits  

- deze projecten gerealiseerd worden in de geest van de ruimtelijke en landschappelijke 

context zoals in de nota genoemd 

- gesteund worden door de lokale samenleving (draagvlak en financiële participatie) 

- de opbrengsten voor een substantieel deel, te bepalen door de omwonenden zelf,  aan de 

lokale omgeving ten goede komen, conform het streven uit het nationaal klimaatakkoord 

- de gemeenteraad daartoe een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven 

- de voorwaarden in de omgevingsvergunning worden vastgelegd 

en overigens 

in te stemmen met de “Nota Zienswijzen” en de beleidsvisie “Ruimte voor Energie” 

Namens de gezamenlijke coöperaties:  

GreenPower Delfzijl 

EendrachtDuurzaam Appingedam 

Lopec Loppersum 

Zonnedorpen Zijldijk 


