
Hoe ziet ons dorp en buitengebied er over pakweg 10 jaar uit! 
Laten we ons dorp verbouwen of gaan we zelf aan de slag? 
 
De bijdrage aan de Energietransitie door de Gemeente Midden Drenthe. 
 
Beste dorpsbewoners. 
Zoals jullie allemaal wel zullen weten verkeren we momenteel in een energie-transitie, het 
zoveel mogelijk omschakelen van fossiele brandstoffen (steenkool, olie en gas) naar meer 
duurzame vormen als zon en wind. Onze overheid heeft hiervoor aan alle provincies een 
taak opgelegd. De provincies hebben die taak weer verdeeld over de gemeentes. Dus ook 
aan Midden-Drenthe! Dit raakt dus ons allen of we dit leuk vinden of niet! 
 
Op 13 juni is er in Mantinge een bijeenkomst geweest over de energietransitie en wel over 
de bijdrage die provincie en gemeenten in Midden-Drenthe hieraan moeten bijdragen. 
Hierbij waren ook een aantal Witteveners aanwezig. De gemeente Midden-Drenthe heeft 
gekozen voor een strategie om te proberen de inwoners hierbij zoveel mogelijk te betrekken 
om zo toestanden als in de veenkoloniën met de windmolens zo mogelijk te voorkomen. Ook 
wil de gemeente proberen om zoveel mogelijk lokaal de organisatie van deze transitie ter 
hand te nemen zodat inkomsten van de opgewekte energie niet verdwijnen in de zakken van 
grote energieconcerns maar zoveel mogelijk terugvloeien naar de lokale participanten. 
Kortom als wij zelf actie ondernemen kunnen we meebepalen welke type projecten we 
eventueel in ons dorp willen aanleggen en hoe we mogelijke revenuen (inkomsten) willen 
besteden. 
 
Naar aanleiding van de bijeenkomst in Mantinge zijn een aantal dorpsbewoners bij elkaar 
gekomen. Dit om een beter beeld te krijgen wat nu precies de bedoeling is en hoe eventueel 
met anderen samengewerkt kan worden om als Witteveen grip te houden op de 
ontwikkelingen. Hiervoor hebben we ook contact opgenomen met Energie Coöperatie de 
Broekstreek om een beter beeld te krijgen hoe een Energie Coöperatie functioneert en 
wellicht om met hen samen te gaan werken in de toekomst? 
Graag willen wij deze kennis met het dorp delen onder het motto: 
Hoe beter voorbereid des te groter de kans dat de ontwikkelingen aansluiten bij de wensen 
van het dorp.  
Daarnaast zou het natuurlijk ook nog erg leuk zijn als de kleine kernen ook financieel een 
beetje mee profiteren van deze omschakeling. 
Op de avond, gepland 3 November, komen zaken aan de orde als: 

• Introductie: Waar praten we over, wat is globaal de opdracht (Midden-Drenthe en 
Witteveen)  

• Wat is een Energie Coöperatie en hoe functioneert die. Afgevaardigden van Energie 
Coöperatie De Broekstreek zullen aanwezig zijn.  

• Wat kan een kleine particuliere participant bijdragen, een grote particuliere 
participant (postcoderoos) en een grote producent met zonneweide of windmolen  

• Wat kan de energiecoach voor u betekenen 
  
Komt allen, het gaat om onze toekomst en hoe ons dorp eruit gaat zien. 
 
Geplande datum: 3 November 2022, reserveer deze avond nu alvast in je agenda! 


