
Goedemorgen, 

Ik zal me eerst even voorstellen: mijn naam is Tjitse Mollema, voorzitter van LOPEC, de 

energiecoöperatie voor Loppersum en omgeving.  

We hebben geprobeerd om inspraak te leveren voor het Koersdocument, mede namens de 

Groninger EnergieKoepel en een aantal andere coöperaties. Het koersdocument bleek echter al op 

route naar vaststelling, zo vernamen we afgelopen maandag. Daarom hebben we gisteren onze brief 

ook nog aan alle fracties gestuurd, hopelijk heeft u nog tijd kunnen vinden om de brief te lezen, ik 

heb ‘m voor de zekerheid hier ook bij me. 

Ik neem nu graag de gelegenheid om de hoofdlijn van onze reactie met u te delen. 

Allereerst: We zijn blij met de provincie Groningen. LOPEC kon in 2015 starten met de ontwikkeling 

van het eerste zonnedak, mede door de ‘postcoderoospremie’ van de provincie Groningen. En 

natuurlijk heeft Nienke Homan dat eerste dak officieel geopend. 

Sindsdien groeit en professionaliseert LOPEC. We voelen verantwoordelijkheid in de lokale 

energietransitie. Wie doun’t zulf! Daar hoort ook bij dat we kiezen voor wind, naast zon. Want vooral 

in de winter hebben we de meeste energie nodig in de gebouwde omgeving. Er draait al enkele jaren 

zo’n mooi houten molentje, een EAZ12, van LOPEC op een boerenerf. Leuk, maar te klein. Het moet 

groter. En dat blijkt ook te kunnen. Elders in het land zijn meerdere succesvolle voorbeelden te 

vinden. Reduzum in Friesland profiteert bijvoorbeeld al jaren van een mooie eigen dorpsmolen, 

inmiddels is de eerste al vervangen door een tweede! In de provincie Friesland mag nagenoeg niks, 

maar zelfs daar is een uitzondering gemaakt voor dorpsmolens, voor lokaal eigendom.  

Een ontwikkeling naar een eventuele dorpsmolen begint én eindigt met draagvlak. Geen draagvlak, 

geen molen. We zijn geen Don Quichottes. We willen niet met een papieren zak over ons hoofd door 

het dorp fietsen. Een eigen molen kan alleen als het dorp er voldoende achter gaat staan. 

Daarnaast moet het mógen. Gemeente en provincie spelen hierin een essentiële rol. En dat is precies 
waar ik het met u over wil hebben. Het huidige koersdocument staat vol met mooie volzinnen en 
leidende principes. Een voorbeeld: 
“Opwekking van hernieuwbare energie doen we met de samenleving. We willen dat Groningers 

kunnen profiteren van de opbrengsten van energieprojecten in hun leefomgeving. We streven naar 

50% lokaal eigendom. 

Maar iets verderop: “Voor grote windturbines kiezen we, net als bij zon, voor ‘nee, tenzij’. Onze 

voorkeur gaat uit naar het opwekken van windenergie op zee. Op land staan we alleen windturbines 

toe binnen de bestaande concentratiegebieden.” 

Wat betekent dit nu precies? Was is ‘groot’? Is dit te veel geschreven vanuit de pijn van het verleden, 

met grote ontwikkelaars? Wij gaan voor 100% lokaal eigendom, passend bij de schaal van het dorp 

en het landschap. En dan op zoek naar overheidsparticipatie. Het vinden van voldoende draagvlak 

voor een eigen molen is al een enorme uitdaging. Als dát lukt, willen we niet ook nog tegen de 

provincie moeten vechten. Temeer omdat we dezelfde belangen dienen. We pleiten voor een “Ja, 

mits” bij molens in coöperatief lokaal eigendom. En een “nee, tenzij” bij echt grote commerciële 

molens. Want die horen op zee en in de Eemshaven. 

Wij stellen het erg op prijs als u LOPEC weer steunt. Nu niet met geld, maar met provinciale 

beleidsruimte. Met ruimte voor gesprek over een dorpsmolen. Middelgrote wind in lokaal eigendom. 

Ik wens mijn Provinciale Staten veel wijsheid bij de behandeling van het Koersdocument. 

Hartelijk dank voor uw aandacht! 


