
 

1 
 

Notulen Regiobijeenkomst Klimaatakkoord Groningen 

12 juni 2018 

 

P: peiling (publiek, middels Sqiffer)  EN: Ed Nijpels 

Q: vraag (publiek)    NH: Nienke Homan 

A: antwoord (sprekers)    GL: Gertjan Lankhorst 

R: reactie (publiek) 

Voor de Groningers raakt het aanstaande Klimaatakkoord en wat daarin bepaald gaat worden in het 

hart van hun actualiteit. Dat was goed te merken! Het publiek was scherp, kritisch en boven alles erg 

begaan met de thematiek. Het leverde een scherpe, vlotte en interactieve avond op die zich in 

positieve zin van de andere regiobijeenkomsten wist te onderscheiden door het hoge kritische en 

energieke gehalte van de interactie. 

In dit verslag worden de uitkomsten van de verschillende peilingen opgenomen en worden de 

relevante interacties tussen publiek en sprekers naar vraag-antwoord-reactie –vorm geschetst. 

 

P Wat verwacht u in één woord van de avond? (vorm: Wordcloud) 

A (in volgorde van veel genoemd naar minder vaak genoemd) -> Veel, Niets, Samen, Ambitie, 

Actie, Gasloot, Waterstof 

 

P Wat is uw achtergrond? (multiple choice) 

A 55% professional, 38% burger (geïnteresseerd èn betrokken), 7% zat op de bank 

 

P Waar komt u vandaan? (multiple choice) 

A 35% Stad Groningen, 31% Provincie Groningen, 34% Rest Nederland 

 

Opening Gertjan Lankortst: 

Industrie stoot veel uit, maar kan ook enorm bijdragen. Nederland kan winnen ten opzichte van de 

rest van de wereld door een snelle switch op slimme technologieën 

Opening Nienke Homan: 

Gaswinning bracht ons enorme welvaart, maar bracht ons ook grote problemen. Willen we van gas 

los kunnen komen, dan moeten we veel meer duurzame energie op gaan wekken. Groningen is met 

haar gas de ‘energieleverancier van Nederland’ geweest, en die rol wil zij ook ná het gas behouden. 

Daartoe zouden wij als energieleverancier over kunnen gaan stappen op waterstof en windenergie.  

Als Groningers ervaren wij vooral de lasten en weinig van de lusten te hebben ontvangen. Dat willen 

we nu gaan voorkomen door de inzet op burgercoöperaties. Het geld moet in de provincie kunnen 

gaan blijven. 

Opening Ed Nijpels: 

Het Energieakkoord vormde de inhaalslag die we hebben moeten maken tov de rest van Europa. We 

lopen namelijk helemaal achteraan! Sinds het Energieakkoord zijn we in gaan lopen, maar we staan 
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nog altijd laag tov de vorderingen bij de andere landen in Europa. Daarom zijn het regeerakkoord en 

het klimaatakkoord superambitieus ingestoken, we willen naar de voorhoede!  

Q De wordcloud toonde het al: veel mensen verwachten niets van het akkoord. Wat vindt u 

daarvan? 

A EN Het ‘akkoord’ is in deze discussie sowieso een moeilijke term. Want er is veel optimisme te 

vinden! Kijk naar de prognoses voor de toepassing van Zonne-energie, daar lopen we ruim op voor! 

Feit is dat er op dit moment waanzinnige transities lopen in Nederland, dat moet ook als we van het 

gas af willen. Voor een belangrijk deel draait dat om het elektrificeren, zodat we duurzame energie in 

kunnen zetten. Dat vraagt op haar buurt er wel om dat wij voldoende duurzame energie op kunnen 

gaan wekken, anders komt die elektriciteit nog steeds uit kolen. Als we dat overzien, kunnen we 

maar één ding concluderen: we hebben ALLE vormen van duurzame energie nodig!! 

 

Q Het klimaatakkoord moet al bijna op hoofdlijnen af zijn. Wordt onze input dan nog wel 

meegenomen? 

A EN Uiteraard!! Daar zijn deze sessies nou juist voor bedoeld! 

 

Q Hoe gaan we, als de salderingsregeling komt te vervallen, ooit nog in 7 jaar onze 

zonnepanelen kunnen terugverdienen? 

A EN Dat dit nog steeds zou kunnen, kunnen we opmaken uit de gemiddelden die komen uit de 

milieucentrale. Of dat betekent dat de salderingsregeling weg moet of niet, bepalen wij niet. Dat 

bepaalt het kabinet in Den Haag. Wij brengen alleen advies uit op de dingen die wij denken dat het 

kabinet wel en juist niet zou moeten doen. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat ik zie dat het 

optimisme over oa zonnepanelen wordt gestaafd door de toename in het aantal energiecoöperaties. 

 

Q Het lijkt wel alsof we allemaal een steekje los hebben zitten…eerst zetten we in op 

‘wind’…dan zetten we in op ‘zon’…dan weer wat anders. Hoe houden we de boel in hemelsnaam 

werkbaar en aantrekkelijk? 

A NH We moeten voorop gaan in de inzet op duurzame energie~ 

Q NEE! Niet als dat betekent dat er zonnepanelen op goede grond worden gezet! 

A NH We hebben ALLES nodig aan duurzame opwekking. En in plaats van op goede grond kunnen 

zonnepanelen natuurlijk ook op de daken van panden en huizen worden gezet. Maar dan is dat wel 

iets wat we samen moeten regelen. 

A EN Er gaat meer op de daken komen, maar we lopen wel tegen iets raars aan hierin. 

Pensioenfondsen zouden namelijk dolgraag investeren in PV op schooldaken, maar in Nederland ligt 

daar wetgeving in de weg. In België hebben ze dit allang opgelost, dat zouden wij ook moeten doen. 

Regels moeten uit de weg! 

 

Q Zonne-energie is op sommige plekken al te groot voor wat het net aan zou kunnen. Waarom 

gaan we zoveel te hard met elkaar? 



 

3 
 

A EN Dit is planningsonderwerp voor ons. Daarom praten netwerkbedrijven mee in het akkoord 

om oplossingen voor de netwerkbelasting door de opwekking van duurzame energie te vinden. Denk 

qua oplossingsrichtingen aan de stopcontact-eilanden voor Wind op Zee. Zou ook iets kunnen zijn 

voor PV. 

Q Maar we schieten toch tekort in het aantal beschikbaar en kundig personeel? 

A EN Dat klopt, de banenmarkt zit ons nu nog enorm in de weg. 

 

Q Waarom kijken naar particulieren voor maatregelen en de transitie als de impact van 

maatregelen door de energie-intensieve industrie veel groter is? 

A GL De industrie betaalt al mee via ETS, zeker nu die prijs aan het stijgen is. Tegelijkertijd moeten 

we flink besparen om de 2050-doelstelling te halen. Daarvoor hebben we elektrificatie nodig en 

daarvoor hebben we recycling/hergebruik van grondstoffen en producten nodig. Echter als we willen 

elektrificeren, moeten we ons wel realiseren dat elektriciteit op het moment duurder is dan gas. Als 

we bedrijven ondanks de hogere kostenplaatjes in Nederland willen gaan houden, dan hebben we 

wel een regeling nodig die de bedrijven hierin tegemoet komt.  

De industrie kan ook nog in belangrijke mate bijdragen aan de overstap naar duurzame energie door 

de flexcapaciteit die zij kan bieden. Dit is van groot belang om de schommelingen op te vangen die bij 

de opwekking van zonne- en windenergie komen kijken.  

 

Q Neem de Deense warmtenetten als voorbeeld voor Nederland! 

A EN Er wordt al wel gewerkt aan wetgeving, zoals dat ook door de Denen is gedaan. Kijk maar 

naar de nieuwe wetgeving rond de gas-aansluiting die per 1 juli is ingegaan. En we zouden natuurlijk 

naar Deens voorbeeld uiteindelijk kunnen schermen met het principe ‘dat het gas gaat worden 

afgesloten’, dus dat mensen wel mee moeten naar de nieuwe alternatieven. 

Rond warmte experimenten we al met diepe geothermie. Ook restwarmte nemen we in onze 

plannen mee. Hier speelt wel het hele relevante aandachtspunten dat we wel alleen de restwarmte 

moeten willen toepassen van processen waarbij de oorspronkelijke warmte duurzaam is opgewekt. 

Anders dan blijf je met fossiel opgewekte energiestromen werken en maak je je daar zelfs extra 

afhankelijk van. 

 

Q Kunnen we de boringen van de NAM ook gebruiken voor Geothermie? 

A GL Dat kan, dat doen ze in Oostenrijk bijvoorbeeld ook. Probleem is alleen wel dat het pas 

effectief is wanneer de huizen vlak naast het boorgebied liggen. Aangezien dat niet vaak het geval is, 

lijkt voor Nederland de winst uit deze constructie minimaal. 

 

Q (door raadslid gemeente Veendam) Wat vraagt u van ons als gemeenten wanneer u ons 

vraagt uit te maken wat er qua opwekking gebeuren moet? 

A EN Als gemeente moet je praten met je burgers, je kan hen maatregelen niet door de strot 

duwen. 
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R Maar u lacht de mensen uit die nog gedwongen worden vanuit de bepalingen uit het 

Energieakkoord! 

A EN Dat is het afgelopen proces! De oude werkvorm is geen succes gebleken, we trekken daar 

lering uit voor dit traject. Maar er is niemand iets door de strot geduwd vanuit Den Haag.  

 

Q  Waarom zetten we niet in op energiebesparing? 

A EN Maar dat doen we zeker wel! Energiebesparing betaalt zich namelijk altijd uit. De energie die 

je niet gebruikt hoeft namelijk ook niet worden opgewerkt. Daarmee is het de duurzaamste energie 

die er is. 

R Hoe gaan we mensen dan aanmoedigen om energie te besparen? 

A EN Daarin is de financiële steun de zorg. Die maatregelen moeten mensen met een kleine beurs 

namelijk ook kunnen nemen. Een oplossing kan bijvoorbeeld schuilen in de gebouwgebonden 

financiering. 

 

Q  Als 11 bedrijven evenveel verbruiken als alle huishoudens in Nederland, stimuleren we die 

via de rekening dan wel voldoende om mee te bewegen. Kosten voor wie achterloopt en belonen wie 

overgaat? 

A GL Goed idee, zelfs al moeten we dar dan nog even de precieze vorm voor gaan vinden! Er 

spreekt een grote kracht uit wanneer vervuilers een hogere prijs gaan betalen terwijl voorlopers 

worden beloond. 

 

Q Hoe verdelen we de kosten en hoe kunnen we de lage inkomens ontzien? 

A EN Lasten-verschuivingen en de benodigde balans in de kosten worden gerepareerd via het 

samenspel van ‘prinsjesdag’. Dat is een politieke zaak en niet onderdeel van het Klimaatakkoord 

A NH Op regionaal niveau nemen we deze overwegingen natuurlijk wel mee in de grootschaliger 

energiestrategieën waarbij passende aanbiedingen zullen worden gedaan zodat ook mensen met 

kleinere portemonnee in kunnen springen. 

 

P Klimaatmaatregelen? Dat mag via de portemonnee! 

A 40% eens met dat we het in de portemonnee mogen voelen, 20% ziet de armen de dupe 

worden, 30% ziet liever ingezet worden op wetten en regels, 10% hecht meer waarde aan betere 

voorlichting 

 

Punt Ed Nijpels: 

Het is ook eigenlijk van de zotte dat luchtvaart en scheepvaart niet in Parijs zijn opgenomen. Op het 

moment dat een vliegticket naar Barcelona maar 20 EUR kost, dan weet je dat ‘de rekening’ ergens 

anders wordt neergelegd. 
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Q Waarom moet de burger altijd weer betalen? 

A EN Subsidies moeten op plekken worden afgebouwd, maar uiteindelijk staat de consument aan 

de lat. 

 

Q Kunnen de SDE-subsidies (wat er na een openstelling overblijft) niet vloeien naar de 

energiecoöperaties? 

A EN Het geld dat bij SDE-openstellingen overblijft vloeit ook nu al niet terug naar de staatskas, 

maar blijft behouden voor de SDE. Daardoor kan die later alsnog worden aangesproken. 

 

 

P Welke industrie zien we het liefste in Noord-Nederland? (wordcloud) 

A (In volgorde van meest naar minst genoemd) waterstof, thorium, groene chemie, hennep 

 

Toelichting door Cas König: 

De vraag moet centraal staan ‘hoe gaan we de maatregelen die we met elkaar moeten nemen 

werkelijk laten vliegen?’. Denk hierbij aan de stappen die we moeten maken rond waterstof en CCUS. 

Om daar voor de Noord-Nederlandse industrie een voorschot op te nemen, zullen wij 13 juni een 

plan voor de (Noord-)Nederlandse industrie aanleveren bij de klimaattafel. 

A EN Hierbinnen is het goed dat waterstof wordt genoemd. Dat is typisch zoiets waarvan we 

weten dat die gáát komen en alleen nog de vraag is ‘hoe snel?’. 

 

Q Hoe borgen we de potentie van biomassa? 

A EN We gaan in elk geval niet meer bijstoken! We moeten met elkaar op zoek naar hoogwaardige 

toepassingen van biomassa, waarbij te denken valt aan opties waardoor biomassa als vervanger kan 

worden ingezet voor andere (fossiele) grondstoffen. Oplossing zit niet in bijstook/verbranding, we 

moeten naar hoogwaardige toepassingen. 

 

Toelichting door Steven Volkers: 

Graag zet ik energiecoöperaties neer als sociale ondernemingen. Waarbij zij zelf zorgen voor 

energiebesparing. Waarbij zij zelf zorgen voor energieopwekking. En waarbij zij zelf inzetten op het 

realiseren van de decentrale energievoorziening. Willen wij ‘de energiecoöperatie’ hiertoe 

‘empoweren’, dan moeten zij op steun kunnen rekenen. Wij willen daartoe een SDE-variant waarbij 

die gericht wordt op energiecoöperaties! 

Ook staan wij graag pal voor de doelgedreven aanpak zoals we dat herkennen in het ‘Deense model’! 

A NH We hebben die doelgedrevenheid nodig! 
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A EN Warmtenetten zijn inderdaad van belang en laten we bij deze vooral vaststellen dat 

ondertussen de maatschappelijke steun en waardering voor ‘energiecoöperaties’ universeel is. 

 

Q Waarom worden burgers geweigerd aan de klimaattafels? 

A EN Burgers worden helemaal niet geweigerd, maar we hebben bij de samenstelling van de 

klimaattafels wèl het selectiecriterium toegepast waarbij wordt gekeken wat partijen kunnen 

bijdragen aan de tafels! 

 

P Windmolens plaatsen, nooit iedereen tevreden? 

A 45% stelt dat ze gewoon geplaatst moeten worden, aangezien toch niet iedereen tevreden 

kan worden gesteld. 40% zegt dat alleen voor de juiste locatie kan worden gekozen door zorgvuldig 

te luisteren naar en overleggen met burgers. 15% stelt dat gewoon geheel moet worden ingezet op 

Windmolens op zee. 

 

Toelichting Nienke Homan: 

We kunnen niet met elkaar twisten over de noodzaak dat we voor de opgave die voor ons ligt alle 

vormen van duurzame energieopwekking zullen moeten worden aangesproken. Maar we moeten 

daarbij wel oog houden voor de noodzaak om te werken via afstemming met en op de voorkeuren 

van de burgers die het gaat raken! 

 

Q (Wethouder Veendam) Impact van Nederland op de wereldwijde schaal van uitstoot en 

klimaatverandering is zo klein, de èchte grote inzet moet komen vanuit de ontwikkelingslanden! 

A NH De tijd van het ‘over de schutting gooien’ is ondertussen toch wel echt voorbij! 

 

Q Waar zit de ‘natuur’ in het klimaatakkoord? 

A EN Zij zit in de tafel landbouw & natuur. Daar krijgt zij uitgebreid de aandacht! 

 

Q Wind op Land wordt ingepland ipv voorgelegd. Waarom luistert u niet gewoon naar ons?! 

A NH Dit zijn stappen die we moeten zetten uit bestaande afspraken (in het kader van het 

Energieakkoord). Dus die vergevorderde plannen moeten gewoon doorgaan. De nieuwe afspraken 

die we nu met elkaar maken, gaan we op een nieuwe manier vormgeven. 

 

Q Wat wordt de status van dit akkoord? 

A EN In de opdracht tot dit akkoord zit ok de opdracht om de voortgang van en het houden aan de 

afspraken te monitoren. We zullen deze zaken waarschijnlijk gaan bewaken in een soortgelijke vorm 

als de borgingscommissie van het Energieakkoord. 
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Q Wat is het verschil tussen het energieakkoord en het milieuakkoord? 

A EN Het Energieakkoord ging over energiebesparing en energieopwekking. Het Milieuakkoord 

richt zich echt sec op CO2-reductie. 

 

Q Buurtkracht-buurten moeten straks ook uit de SDE kunnen putten! 

 

Afsluiting Gertjan Lankhorst: 

Ik neem vooral als signaal van de avond mee dat het allemaal gewoon nog veel sneller moet! 

 

Afsluiting Nienke Homan: 

Ik neem vooral mee dat energiecoöperaties veel verder moeten worden versterkt en dat de 

informatievoorziening rond te treffen maatregelen/stappen beter moet! 

 

Afsluiting Ed Nijpels: 

Ik neem ook vooral het signaal over de versterking en ondersteuning mee van de energiecoöperaties. 

Maar ook heb ik graag oog voor de woede en scherpe discussie die we vanavond met elkaar hebben 

gehad. Dit is voor mij de bevestiging dat iedereen er wel ècht met hart voor wil gaan met de 

energietransitie! 

 


