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Betreft: Open brief inzake aanvraag PAW subsidie. 

 

Geacht college van burgemeester en wethouders en leden van de raad,  

 

Op facebook konden wij lezen, dat de Westkant u opnieuw een brief geschreven heeft. In deze brief 

d.d. 16 maart staan opnieuw zoveel foute aannames, dat wij menen er goed aan te doen ook onze 

visie aan u voor te leggen. Wij gaan daarbij niet in op de details, maar reageren op de conclusies. 

Voor de leesbaarheid herhalen wij die cursief.  

 

1. De 'business-case' voor de inwoners is allerminst rooskleurig. De terugverdientijd is ruim meer 

dan 15 jaar. Daarnaast is het investeringsbedrag voor veel gezinnen niet eenvoudig te 

dragen. Voor enkelingen is een lening wellicht te overwegen maar een grote deelname valt 

op basis van deze cijfers (en de geluiden uit de zaal, alsmede vanuit Elkien) niet te 

verwachten. Dit is wel een voorwaarde voor de proeftuin. 

Hier wordt totaal voorbij gegaan aan de opdracht uit het klimaat akkoord om het gebruik van 

fossiele brandstoffen te beperken. Energiecoöperatie WEN is in opdracht van de 255 leden 

en met draagvlak in het dorp, bezig Wijnjewoude energie neutraal te maken in 2025. Die 

opdracht hebben onze leden in de afgelopen 5 jaar keer op keer bevestigd in de 

ledenvergaderingen. Dat het dorp ons streven steunt blijkt onder meer uit het feit dat 

Plaatselijk Belang het gemeentelijk initiatief voor een PAW aanvraag ondersteunt.  

 Ook het feit dat buurtvereniging Klein Groningen een werkgroep ingesteld heeft, met als 

opdracht, in samenwerking met WEN te zoeken naar een geschikte productiemogelijkheid 

voor een miljoen m3 groen gas en daarbij kijkt  naar verschillende locaties binnen postcode 

9241, is een indicatie voor het brede draagvlak voor een energie neutraal Wijnjewoude.     

 Zowel Klein Groningen als WEN betreuren dat de Westkant niet aan die werkgroep wil 

deelnemen en ook weigert op een andere manier met WEN in gesprek te gaan. 

 

 Een bijdrage uit het fonds Proeftuin Aardgasvrije Wijken zou een grote  sprong voorwaarts 

zijn naar ons energieneutrale einddoel. Het geeft de inwoners een aanzienlijke financiële 

ondersteuning en stimulans.  In samenwerking met de gemeente wil WEN een regeling 

ontwerpen, waarbij alle inwoners een kans c.q. stimulans krijgen om daadwerkelijk een 

bijdrage te leveren, waardoor er in Wijnjewoude een snellere terug verdientijd van de 

investeringen ontstaat dan elders in Nederland. De inwoners die wij spreken zijn enthousiast 

en gaan meedoen.  

 Ook Elkien heeft een aanzienlijke duurzaamheidsopdracht en heeft toegezegd Wijnjewoude 

te betrekken in de uitvoering van hun plannen.  

 De tegen geluiden komen van de Westkant actiegroep, die geen aandacht geeft aan het feit 

dat de kosten voor de bewoners vele malen hoger zijn als zij hun huis volledig elektrisch 

moeten verwarmen. 

 

2. Met een kostprijs die 250% van de consumentenprijs bedraagt is de financiële onderbouwing 

van het opwekken van groen gas niet eens een 'business-case' te noemen. 

De SDE-subsidie regeling stimuleert het opwekken van Groen Gas. De Rijksdienst voor 

Ondernemers (RVO)  ziet het plan van WEN als een kans voor veel andere dorpen en staat 



daarom WEN met geld en goede raad ter zijde. Het ondernemingsplan van WEN voor de 

productie van groengas vindt RVO reëel en daarom wordt het ook beschikbaar gesteld aan 

initiatiefnemers elders in het land. De gepresenteerde getallen in de brief zijn ongefundeerd 

en kloppen niet.  

 

3. Met de aanvraag loopt de gemeente vooruit op de muziek. De biogas installatie is 

onlosmakelijk verbonden aan de realisatie van de proeftuin. Wanneer de subsidie door het 

Rijk wordt verstrekt, moet de installatie er komen. Door de aanvraag in te dienen lijkt er 

daarmee een besluit genomen over de komst van een vergister terwijl hiervoor nog geen 

ontwerp-vergunning is verleend. Dit, terwijl de gemeente uitdrukkelijk op de hoogte is van het 

felle verzet tegen een dergelijke vergister en de dreigende lange bezwaarprocedures 

daartegen. Uitgaande van het principe van de 'gewogen stem', moet de gemeente rekening 

houden met het feit dat 80% van de huishoudens in een straal van 750 meter rondom de 

beoogde locatie aan de Tolleane geen mestvergister willen. 

De gemeente loopt zeker niet vooruit op de muziek. Van een ontwerp aanvraag voor een 

vergister is nu nog geen sprake. De onder punt 1 genoemde werkgroep van Klein Groningen 

gaat eerst met onafhankelijke deskundigheid en idem procesbegeleider, gefaciliteerd door 

KNHM Foundation, starten.  De Westkant, krijgt alle kans, als het definitieve ontwerp er ligt, 

hun zienswijzen in te dienen. Er is nu nog geen enkele zekerheid, wat de definitieve locatie 

van de mestvergister wordt. Zodra daar meer duidelijkheid over komt zal WEN het principe 

van een “gewogen stem” in die fase ondersteunen. In de PAW is opgenomen, dat de wijk/het 

dorp in 2018 aardgas vrij of aardgas vrij “ready” moet zijn. Dit geeft duidelijk aan, dat er nu 

geen concrete plannen verwacht worden, er is alle tijd voor een zorgvuldige voorbereiding, 

zodat alle belanghebbenden mee kunnen doen bij de voorbereiding.  

 

4. Een belangrijk aspect voor de aanvraag van de proeftuin subsidie is draagvlak vanuit de 

bewoners. Uit de genoemde bijeenkomsten en vanuit de betrokken organisaties is gebleken 

dat dit draagvlak op zijn zachtst gezegd zeer gering is. 

In de door de Gemeente Opsterland  georganiseerde informatiebijeenkomsten over de PAW 

aanvraag hebben uw ambtenaren kunnen constateren dat de aanwezigen in grote meerderheid 

steun te geven aan de aanvraag. In de informatiebijeenkomsten over de PAW aanvraag bleken 

de aanwezigen in grote meerderheid steun te geven. Ook Plaatselijk Belang heeft daar haar 

steun uitgesproken. 

Wel valt op dat bij omwonenden van de voormalige RWZI twijfels bestaan. Deze worden 

ingegeven door het volstrekt onjuiste beeld dat Westkant voortdurend verspreid over een 

mestvergister van 25 meter hoog, die stinkt, lawaai- en lichtoverlast geeft en daardoor schadelijk 

is voor de gezondheid en ook nog storend vrachtverkeer met zich mee brengt. WEN heeft altijd 

gezegd dat het zo’n mestvergister ook niet wil en dat die er dus ook niet komt. Deze stelling van 

WEN wordt als ongeloofwaardig ter zijde geschoven. Daarom moet er eerst meer helderheid 

komen over de feiten, voordat de inwoners van Wijnjewoude zich definitief kunnen uitspreken. 

De PAW aanpak biedt daar, na toekenning van de subsidie,  alle ruimte en tijd voor.  

 

Meerdere Wijnjewoudsters hebben tijdens een werkbezoek vast kunnen stellen, dat een 

vergister zonder overlast mogelijk is. De Westkant weigert met ons op werkbezoek te gaan. In de 

aanloop naar de laatste WEN ALV van 9 maart heeft de Westkant een oproep op o.a. facebook 

gedaan om massaal naar de vergadering te komen om tegen de WEN-plannen te stemmen. 13 

van de 45 aanwezigen stemden tegen.  

 



Op grond van bovenstaande verzoeken wij u geen gehoor te geven aan de oproep van de 

Westkant. De PAW-aanvraag kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame 

toekomst voor Wijnjewoude en er kunnen belangrijke leerervaringen ontstaan voor de rest 

van Nederland. De Westkant geeft aan graag met u in gesprek te willen. Wij zijn een groot 

voorstander van de dialoog en daarom willen wij u vragen het gesprek in Wijnjewoude 

tussen de verschillende belanghebbenden te stimuleren. Mocht u daartoe het initiatief willen 

nemen door zowel de Westkant,  als het bestuur van WEN en bv de werkgroep  van Klein 

Groningen uit te nodigen voor een gesprek, zouden wij dat zeer op prijs stellen. Afzonderlijke 

gesprekken, zonder dat er overeenstemming over de feiten is, zullen geen bijdrage leveren 

aan een oplossing.  

 

Met vriendelijke groeten, namens het WEN-bestuur,  

Pieter de Kroon, voorzitter.  

 


