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Duurzame energie in Groningen:
Voorzitter Ada
Kruiter van de
provinciale Gro-
ninger energie-
koepel GrEK ver-
wacht dat het aan-
tal lokale duurza-
me-energie-
coöperaties in de
provincie binnen
een jaar verdub-
belt. Locale initia-
tieven storten zich
enthousiast op
plannen voor klei-
ne windmolens en
zonneweides.
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Koepel GrEK en Buurkracht (een
dochter van Enexis Holding) helpen
buurtbewoners, dorpsverenigingen
en andere lokale initiatieven in Gro-
ningen sinds kort samen met het
ontwikkelen van duurzame initiatie-
ven.

Voorzitter Ada Kruiter van de pro-
vinciale Groninger energiekoepel
GrEK verwacht dat het aantal lokale
duurzame energiecoöperaties in de
provincie binnen een jaar verdub-
belt. ,,Het gaat heel hard. We zijn nu
nog met elf coöperaties. Daar komen
dit jaar zeker vier bij en we praten
met dertig initiatieven. Zeker in de
bevingsregio bestaat een enorme
motivatie en ambitie om het heft in
eigen handen te nemen. GrEK is een
prachtige manier om dat te doen
met gelijkgestemden’’, zegt Kruiter.

Volgens de initiatiefneemster van
de lokale coöperatie in Midwolde is
er in de provincie Groningen een
grote energiebeweging aan het ont-
staan. ,,Die geeft handen en voeten
aan de duurzame wensen van steeds
meer Groningers die zelf het initia-
tief nemen. Het motto van GrEK is
niet voor niets: Wie doun ’t zulf.’’

De oprichting van het eigen ener-
giebedrijf NLD (Noordelijk Lokaal
Duurzaam) speelt een cruciale rol in
de groei, zegt ze. ,,Dat is de motor
waar alles op draait. NLD heeft een
normaal, gezond businessmodel,
maar de winst gaat naar onze coöpe-
raties. Die steken het geld in de duur-
zame ontwikkeling van Groningen.
Dat mag ook om moestuintjes of
duurzame ouderenzorg gaan. We
hebben samen met de provinciale
koepels van Friesland en Drenthe
het coöperatieve energiebedrijf op-
gericht om de verduurzaming te ver-
snellen en een economische impuls
aan de regio te geven.’’

Dankzij NLD weten bijna vijftig lo-

Groningers

kale duurzame energiecoöperaties
uit het Noorden elkaar te vinden.
,,Dat is een heel mooi uitvloeisel. Ze
werken allemaal op hun eigen ma-
nier aan verduurzaming en leren nu
ook van elkaar en doen ideeën op.
Balinge kijkt bijvoorbeeld hoe Veen-
dam het doet en Woudsend waar
Stedum tegenaan loopt. Door de sa-
menwerking krijg je een kruisbestui-
ving die de verduurzaming versnelt.
Dat is prachtig om te zien.’’

De samenwerking met Buur-
kracht brengt nog meer versnelling,
verwacht Kruiter. De grootste lokale

energiecoöperatie in de provincie,
Grunneger Power (voor Groningen,
Haren en Ten Boer), had daar al con-
tacten mee. ,,Die staat aan de wieg
van alles wat met lokaal georgani-
seerde coöperaties en duurzaam-
heid te maken heeft. Inclusief het
energiebedrijf.’’

Dankzij een subsidie van de pro-
vincie Groningen kan GrEK voor het
eerst ook een professionele buurtbe-
geleider inzetten. ,,We worden een
professionele club en groeien uit de
kinderschoenen. Maar dat doen we
op gepaste wijze, zonder waterhoofd

te creëren. Vrijwilligers blijven de
basis en de zzp’ers die voor ons wer-
ken hebben hun eigen verdienmo-
del.’’

Volgens Kruiter breken voor GrEK
over een jaar of vier alweer andere
tijden aan. ,,Ik denk dat we dan niet
meer hoeven te helpen bij het op-
starten van lokale coöperaties. Die
zullen dan overal bestaan. Boven-
dien krijgen dorpen en buurten
langzamerhand zelf genoeg profes-
sionele kennis in huis en zorgt NLD
voor voldoende middelen om de lo-
kale initiatieven uit te voeren.’’
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