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BERGEN  
Energietransitie. Het kleine Bergen wil voorop lopen in de provincie met de omschakeling 
op zon, biomassa en, als het echt niet anders kan, op wind.  
Wethouder Antoon Splinter (CDA) stoomt op.  
„We doen enorm ons best om de klimaatdoelen te halen. Stop daar maar mee, want dat 
gaat toch niet lukken. De afgelopen tweehonderd jaar hebben we 80 procent van de 
fossiele brandstoffen opgesoupeerd, we kunnen de opwarming van de aarde hooguit 
vertragen.”  
Aldus Antoon Splinter, wethouder voor het CDA in Bergen. Die vindt dat er snel wat 
anders moet gebeuren om onze welvaart te behouden: afstappen van olie, kolen en gas 
en overstappen op zon, biomassa en - als het niet anders kan - wind. Hoe je dat doet, 
heeft Splinter gezien op het Deense eiland Samsø. De eilanders hebben uit eigen 
beweging een omschakeling naar duurzame energiebronnen gerealiseerd. Dat kan en 
moet ook in Bergen, dacht Splinter.  
Want de wethouder wil van Bergen energiekoploper in Limburg maken. Het doel is 
ambitieus: in 2030 is Bergen energieonafhankelijk. „Een lastig verhaal, maar in theorie 
moet het kunnen”, zegt Splinter. Bergen is, net als Samsø, een ideale plek voor een 
energietransitie.  
De gemeente ligt geïsoleerd, ze is klein en heeft maar 13.000 inwoners. Verder heeft 
Bergen het geluk dat het de grond in het Wells Meer in bezit heeft, samen met de 
provincie. Nu worden daar vooral graszoden geteeld, maar daar wil Splinter vanaf. Slecht 
voor het milieu en de enige die er profijt van heeft zijn golfers in Dubai. Bergen 
onderzoekt nu of het Wells Meer kan worden omgebouwd tot energielandschap met 
tweehonderd hectare zonnepanelen en de biomassafabriek van Laarakker die er al staat. 
Er zijn ook windmolens ingetekend, maar daar zit Splinter niet op te wachten, die dingen 
zijn volgens hem achterhaald. Het gaat om een investering van twee-, driehonderd 
miljoen euro. De provincie heeft gisteren een intentieovereenkomst getekend om mee te 
doen.  
Bergen wil het landschap zelf ontwikkelen om de revenuen ook te houden. 
Zonnepanelenleveranciers die menen snel geld te verdienen, zijn al de deur gewezen. 
Het energielandschap moet in 2030 de helft van de energie leveren, 30 procent moet van 
‘verglazing’ van daken komen, bijvoorbeeld van innovatieve nieuwe tuinbouwers in 
Tuindorp die lichtdoorlatende zonnepanelen op het dak plaatsen. De resterende 20 
procent zijn het moeilijkst binnen te harken, verwacht Splinter: energiebesparing.  
Een vrijdag te openen energiewinkel moet de Bergenaren een handje helpen bij het lager 
zetten van de verwarming.  
Is het energieplan niet een maatje te groot? Splinter snapt die vraag. „Ik heb zelf het 
hardst geprobeerd er gaten in te schieten. Maar dit is een unieke kans, het kan.”  
 


