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Geacht college van B&W, wethouder G. Rink en de gemeenteraad van de gemeente Emmen,
Namens het ver-BOND, een samenwerkingsverband tussen de EOP's uit de dorpen Barger-Oosterveld,
Oranjedorp, Nieuw-Dordrecht en de energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort, sturen we u deze brief. Via de
griffie vragen we ook de gemeenteraad kennis te nemen van deze brief.
Energietransitie in samenhang met burgerparticipatie is een goede manier om de bewoners van de
gemeente Emmen zelf verantwoordelijkheid te geven over hoe hun energievoorziening er in de toekomst
uit gaat zien. Dorpen en wijken willen en kunnen dit beter zelf regelen door het oprichten van een
energiecoöperatie.
Daarmee zijn dan de grote energieleveranciers minder noodzakelijk en zijn de dorpen en wijken zelf
verantwoordelijk. Die buurtkracht willen wij inzetten om te komen tot burgerparticipatie vanuit de
energyhub die op de locatie van de voormalige gasontzwavelingsfabriek komt.
In de bijgevoegde brief leest u daarover meer. Graag ontvangen we binnen een redelijke termijn een
reactie of uitnodiging voor een nader gesprek.
Hartelijke groet,
Namens het ver-BOND,
Wiebe Hilgen,
voorzitter EOP Oranjedorp.

1

ver-BONDĽy
samenwerkend ÖO-Veld

Oranjedorp Nw-Dordrecht

Aan het c ollege van B&W van de Gemeente Emmen

Oranjedorp, 20 februari 2021

Betreft: Burgerpartic ipatie energyhub GZI Next

Geacht c ollege,

De Gemeente Emmen gaat een aantal grote stappen zetten in de energietransitie door het
inrichten van een energyhub op het terrein van de voormalige gasontzwavelingsfabriek. De
daar opgewekte duurzame energie wordt voornamelijk gebruikt door de lokale industrie.
De EOP's van drie omliggende dorpen (Barger-Oosterveld, Oranjedorp en Nieuw-Dordrec ht)
en de energiec oöperatie Nieuw Oranjepoort hebben zic h verenigd in een overleg. Dat
overleg is namens de inwoners van deze dorpen bezig met:
»

het zorgdragen voor geen extra overlast van de energyhub, waaronder de
biovergister en de waterstoffabriek.

»

het realiseren van een vorm van burgerpartic ipatie rondom energietransitie.

Rondom het eerste punt zijn we in gesprek met de gemeente Emmen, ENGIE en de
Shell/NAM. Met enige regelmaat vindt een overleg plaats waarin de laatste stand van zaken
wordt besproken. Rec ent is door ons een lijst met verhelderende vragen over de biovergister
opgesteld.
Onze wens om burgerpartic ipatie in de energietransitie is daar ook genoemd. We vinden het
belangrijk om deze wensen ook kenbaar te maken bij het College van B&W van de gemeente
Emmen en in het bijzonder bij de verantwoordelijk wethouder, dhr. Rink.
Graag gaan we met de wethouder het gesprek aan over waar de gemeente Emmen een
mogelijkheid en rol ziet in de door ons gewenste burgerpartic ipatie. Wat zou het mooi zijn
als in 2030 deze dorpen de eerst c ompleet energieneutrale dorpen zijn in Drenthe of in
Noord Nederland.

De energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort heeft in haar beleid opgenomen dat in 2030 een
aanzienlijk deel van de gebruikte energie lokaal opgewekt wordt. We zien als omliggende
dorpen van de energyhub een paar goede en interessante mogelijkheden om hierin een
aantal grote stappen te zetten.
We zien graag een reactie van de wethouder tegemoet. Ter informatie sturen we deze brief
ook aan de gemeenteraad, via de griffie.

Met vriendelijke groet,
namens ver-BOND,

Jeroen Suelmann, voorzitter EOP Barger Oosterveld
Wiebe Hilgen, voorzitter EOP Oranjedorp
Berend Snoek, voorzitter Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht
Jos Rep, voorzitter energiecoöperatie Nieuw Oranjepoort

