
Het geld blijft in je dorp
‘De energietransitie staat volop in de belangstelling. 
Grote energiebedrijven zijn op zoek naar daken waar 
ze zonnepanelen neer kunnen leggen. De eigenaar van 
het dak krijgt dan een vergoeding. Dat is mooi, maar 
de winst gaat naar de aandeelhouders van het ener-
giebedrijf. Bij een plaatselijke coöperatie is dat anders: 
het geld vloeit terug naar de coöperatie, in dit geval dus 
naar Kantens’, vertelt Eric Bakker, penningmeester van 
EIK. ‘Hiermee laten we zien dat je als dorp zelf stap-
pen kunt zetten om alternatieve energie op te wekken. 
Uiteindelijk hebben we dan geen gas meer nodig.’

Persoonlijk en flexibel
‘Het idee om in onze eigen energiebehoefte te voorzien 
komt vanuit Dorpsbelangen. Eric had al ervaring met 
een coöperatie, en met die kennis hebben we onze 
plannen verder uitgewerkt. Het mooie van een coöpe-
ratie in je eigen dorp is dat je mensen heel gemakkelijk 
kunt betrekken. Ik ga gewoon de deuren langs, of we 
organiseren een informatiebijeenkomst. We houden 
rekening met de behoeften van onze deelnemers en 
de dakeigenaar. Die krijgt letterlijk heel wat op zijn dak, 
dus we stellen ons flexibel op en betrekken hem in de 
planning. En er staat een jaarlijkse vergoeding tegen-
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Raakt het gaswinningsdossier je ook 
persoonlijk?
‘Zeker. Ik woon in dit gebied, net als iedereen ken 
ik mensen met schade en andere problemen. 
Daarnaast ga ik iedere week samen met de burge-
meester op bezoek bij inwoners met aardbevings-
schade. Die gesprekken doen veel met mij. Het is 
onvoorstelbaar wat mensen meemaken en waar 
ze tegen aanlopen. Dat motiveert me enorm om te 
blijven zoeken naar alle mogelijkheden die er zijn 
om onze inwoners bij te staan en te helpen.’

De gemeente staat niet aan het roer bij 
de schadeafhandeling en versterking. 
Wat kan de gemeente dan wèl doen?
‘Het klopt dat we niet aan het roer staan. Maar we 
hebben wel invloed. Zo was ik vrijdag 15 februari 
in Den Haag voor een bestuurlijk overleg. Met de 
ministers Wiebes en Ollongren. Dan merk je dat je 
als gemeente wel degelijk je stem kunt laten horen! 
Dat je op dat niveau voor je inwoners kunt staan en 
hun belangen kunt behartigen. En dan is groter ook 
echt beter: als vertegenwoordiger van Het Hogeland 
spreek ik namens een heel groot gebied en veel 
mensen. Dat maakt je tot een serieuze gesprekspart-
ner. Wij hebben daar gepleit voor een gebiedsgerichte 
aanpak. Dat betekent dat als er woningen versterkt 
moeten worden, je meteen naar de hele straat of 
het gebied kijkt, samen met de bewoners. Zijn er 
andere zaken die aangepakt kunnen worden? Kan 
dat samen met de versterking? Wat kunnen we 
doen om deze straat toekomstbestendig te maken? 
Wat zijn de wensen van de mensen die er wonen? 
Als al die vragen zijn beantwoord, kun je, in overleg 
met iedereen die betrokken is, aan het werk.’ 

Wat wil je graag bereiken de komende 
jaren?
‘Onze gemeente is meer dan aardbevingen, dat 
moeten we niet vergeten. Het is hier prachtig en 
rustig wonen, laten we daar vooral van genieten! 
En ik wil de kansen die we als grote plattelands-
gemeente hebben, benutten. We staan voor een 
enorme energietransitie, daar kunnen wij een 
belangrijke rol in spelen. Mijn visie is dat we door 
samen te werken en elkaar te inspireren onze 
gemeente nog mooier en leefbaarder kunnen maken. 

Bijvoorbeeld door scholen samen te laten werken 
met bedrijven, zodat scholing op alle niveaus aansluit 
op de kennis en vaardigheden die we nodig hebben 
voor de toekomst. Het zou toch prachtig zijn als we 
hier straks zoveel kennis en ervaring hebben over de 
energietransitie dat de rest van Nederland dat bij ons 
komt halen. We krijgen heel wat voor de kiezen in 
het gaswinningsdossier, maar die ervaring motiveert 
ons juist om anders met energie om te gaan. In het 
groot, door een goed zonne- en windbeleid in de 
gemeente, maar ook in het klein. Bijvoorbeeld door 
bewust met de verwarming in huis om te gaan, 
korter te douchen, op de fiets te gaan in plaats 
van met de auto…er is in besparing nog zoveel 
te winnen en daaraan kan iedereen op zijn of haar 
eigen manier bijdragen.’

Waarom heb je voor deze portefeuille 
gekozen?
‘Ik heb goed nagedacht over welke portefeuille bij 
mij past. Ik wilde graag een brede portefeuille met 
daarin een onderwerp waar ik al in thuis was, een 
nieuw onderwerp, een meer technisch onderwerp en 
een onderwerp dat juist heel erg over mensen gaat. 

Dat is met deze portefeuille heel mooi gelukt. Ik ben 
er blij mee en zet me met veel plezier en passie in om 
alle uitdagingen die deze portefeuille met zich mee-
brengt aan te pakken. Het onderwerp aardbevingen 
ken ik al vanuit mijn raadswerk in Bedum. Het is 
sowieso een onderwerp dat iedereen in Het Hogeland 
raakt, al dan niet persoonlijk.’

Wat is voor jou belangrijk in het gaswin-
ningsdossier?
‘De gevolgen van de gaswinning raken veel mensen 
in onze gemeente. Aardbevingen en de consequen-
ties daarvan zijn ingrijpend. Inwoners hebben schade, 
wachten op herstel of hebben te maken met mogelijke 

versterking van hun woning. Daarbij komt dat de 
inzichten over wat er nodig is om iedereen die met 
aardbevingen te maken heeft veilig en ontspannen te 
laten wonen steeds veranderen. Dat alles bij elkaar 
maakt dat onze inwoners weinig vertrouwen hebben 
in de overheid. Ik vind het belangrijk dat wij er als ge-
meente alles aan doen om het vertrouwen van onze 
inwoners terug te winnen. We moeten duidelijk zijn 
naar onze inwoners. Uitleggen wat we doen en 
waarom.’ 

‘Iedereen kan meehelpen om de 
klimaatdoelstellingen te halen’
Dat zegt Kristel Rutgers, wethouder van Het Hogeland met in haar portefeuille Onderwijs
Jeugdzorg, Jeugdbeleid, Klimaatbeleid en energietransitie en het Gaswinningsdossier. 
In die laatste portefeuille trekt zij samen met de burgemeester op. 

‘Ik vind het belangrijk dat wij er

alles aan doen om het vertrouwen 

te herstellen’

‘Samen met de burgemeester ga ik 

iedere week op bezoek bij inwoners 

met aardbevingsschade’ 
over. Bovendien dragen we de panelen na vijftien jaar 
over aan de dakeigenaar. Zo maken we het aantrekke-
lijk om mee te doen’, vult John van de Rijdt aan. Hij is 
secretaris van EIK.

Inspiratie voor anderen
Eric: ‘In Stitswerd is de commissie “Stitswerd Energie 
Neutraal” opgericht. Zij hebben zich laten inspireren 
door ons, en sluiten zich organisatorisch bij ons aan. 
Dat kan heel gemakkelijk, ze hebben hun eigen 
commissie maar hoeven niet zelf het wiel uit te vin-
den. Ze kunnen gebruik maken van onze kennis en 
organisatie. Dat is ook een van onze doelen; andere 
dorpen inspireren en ondersteunen. Want bij een 
coöperatie oprichten komt al veel kijken, laat staan 
bij het aanvragen van subsidies. Laat je daardoor niet 
ontmoedigen, want je hoeft het niet alleen te doen. 
Je kunt terecht bij EIK, maar bijvoorbeeld ook bij de 
Groninger Energiekoepel. Of vraag advies aan de 
dorpencoördinator.’

Heeft u zelf een mooi idee voor duurzame 
energie?
U kunt bij verschillende organisaties terecht. In het 
kader hieronder vindt u daarvan een overzicht. 

      Groninger Engergie Koepel (GrEK) 
Voor informatie over en ondersteuning bij het samen 
met je dorpsgenoten opwekken of besparen van 
energie. www.grek.nl

      Energie Initiatief 
Voor informatie over en ondersteuning bij lokale 
energie-initiatieven. www.energie-initiatief.nl 

      Energie Van Ons
Leverancier van lokaal opgewekte duurzame energie 
en de spil tussen lokale coöperaties en hun klanten. 
https://energie.vanons.org

      HIER opgewekt 
HIER opgewekt is een platform voor iedereen die bezig 
is met lokale duurzame energie, en iedereen die daar 
interesse in heeft. https://www.hieropgewekt.nl
 
      Rijksdienst voor Ondernemers 
Zij verlenen de SDE-subsidie voor duurzame energie-
projecten. Meer informatie staat op de site: 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering 
-duurzame-energieproductie 

‘Onze gemeente is meer dan 

aardbevingen, dat moeten we 

niet vergeten’
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‘Weer 756 panelen dichter bij ons doel’
De coöperatie Energie Initiatief Kantens en omgeving (EIK) timmert flink aan de weg. De 
leden willen zelf stappen zetten in de richting van een gasloze toekomst. Daarom hebben 
ze onderzoek gedaan naar de energiebehoefte van Kantens, Stitswerd en Rottum. Om daarin 
te voorzien zijn 6000 zonnepanelen nodig, heeft de coöperatie uitgerekend. In Kantens liggen 
al 1000 panelen op particuliere daken. Vorig jaar april plaatste EIK een collectief zonnedak 
van 120 panelen. En in januari 2019 werd het eerste coöperatieve SDE+ zonnedak van 
Nederland in gebruik genomen; 756 panelen erbij. Nog 4124 zonnepanelen te gaan. 

Organisaties die u kunnen helpen bij uw eigen energie-initiatief

Schrijf u in voor de digitale Golden laand!
Elke maand de Golden laand via de mail? 
U kunt zich per e-mail aanmelden via 
redactie@hethogeland.nl, onder vermelding 
van Het Hogeland-Golden laand. De digitale 
Golden laand verschijnt altijd de dag 
vóór publicatie in de Ommelander Courant.

In ‘Het Hogeland – Golden laand’ leest u artikelen over ideeën van inwoners die bijdragen aan het herstel en dus aan de toekomst van Het Hogeland. Aandacht voor lopende projecten. De schijnwerper 
op initiatieven van u en van ons of van u en ons samen. En natuurlijk praktische informatie over zaken als subsidies en andere ontwikkelingen die ook voor u van belang kunnen zijn.

EIK coöperatie  
Energie 
Initiatief
Kantens 
e.o. u.a.

Contactinformatie
Gemeente Het Hogeland 
Postbus 26, 9980 AA Uithuizen 
Telefoon: 088 - 345 88 88 
E-mail: gemeente@hethogeland.nl 
Website: www.hethogeland.nl 
WhatsApp: 06 - 1145 0530

Colofon 
Dit is een uitgave van de gemeente Het Hogeland. 
Het beeldmateriaal op deze pagina is eigendom 
van de gemeente Het Hogeland, tenzij anders is 
vermeld. Het auteursrecht op de teksten van de 
interviews, artikelen en ingezonden stukken rust bij 
de auteurs daarvan. Meningen van geïnterviewde 

personen hoeven niet overeen te komen met die 
van de gemeente Het Hogeland. Overname van 
artikelen is alleen toegestaan na toestemming 
van de redactie gemeente Het Hogeland. 
De gemeente Het Hogeland is niet aansprakelijk 
voor fouten en/of omissies op deze pagina.

Redactie 
Interview, teksten en redactie: 
Margrietha Migchels, 
redactie@hethogeland.nl
Eindredactie: Programma Aardbevingen 
Vormgeving: Rita Ottink, grafisch ontwerper
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Kristel Rutgers

V.l.n.r: Eric Bakker, John van de Rijdt en Ton Brandsen.


