
    
 
 
Aan de voorzitters van de      Assen, 16 – 3 – 2019  
Tweede Kamerfracties 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Burgers hebben het nakijken bij de energietransitie 
In de discussie over wie de kosten draagt voor de energietransitie dreigt één ding over het hoofd te 
worden gezien: lokale initiatieven, dorpshuizen, verenigingen en burgers worden rechts en links 
gepasseerd door projectontwikkelaars. In de praktijk zijn het vooral de grote partijen die in 
aanmerking komen voor de beperkte ruimte van het elektrische netwerk. Dit staat haaks op de 
uitgangspunten van het Klimaatakkoord. 
 
In het Klimaatakkoord zijn partijen gelijkwaardig en is het streven om 50% van de productie van 
hernieuwbare opwekking van energie eigendom te laten worden van de lokale omgeving (burgers 
en bedrijven)  De regio’s krijgen de opdracht om hiervoor plannen te ontwikkelen: de zogenaamde 
Regionale Energietransitie (RES).  
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) luidt in vervolg op een initiatief van Drents 
Statenlid Peter Zwiers, de noodklok. De capaciteit op het net is onvoldoende voor de energie die we 
moeten opwekken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Netwerken moeten uitbreiden, maar 
de capaciteit is, ook bij uitbreiding, vaak  al vergeven aan grote partijen. Een motie in de Tweede 
Kamer om sportclubs, buurthuizen en lokale energiecoöperaties voorrang te geven, heeft het niet 
gehaald.  Dit betekent dat maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen en 
bewonersinitiatieven, geen energie uit zon, wind of biomassa kunnen leveren aan het net.  
 
De LVKK voorziet een afname van het draagvlak bij burgers om collectief of via verenigingen en 
dorps- en buurthuizen bij te dragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. De LVKK wil graag 
bijdragen aan initiatieven van burgers, dorps- en  buurthuizen en verenigingen, gericht op het 
terugdringen van de CO2- uitstoot en het zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. 
Daarvoor is een eerlijke verdeling van partijen die toegang hebben tot het elektriciteitsnetwerk, 
conform het Klimaatakkoord, een vereiste. 
Wij doen een dringend beroep op u als bestuurders om het tij te keren en er op toe te zien dat de 
RES wordt uitgevoerd zoals bedoeld en indien nodig aanvullende regelgeving te treffen.  
In Drenthe is al een petitie  gestart die wij als Landelijke Vereniging  voor  Kleine Kernen van harte 
steunen. Omdat dit probleem in meerdere provincies zal gaan spelen zullen we dit ook onder de 
aandacht brengen van alle bewonersorganisaties en dorpshuizen van ons netwerk.   
 
Hoogachtend, 
 
Leidy van der Aalst – Wolken 
Voorzitter Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen LVKK 
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