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Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, de heer Bolle, nodig ik u uit voor een extra commissievergadering op 

woensdag 26 februari 2020 om 20.00 uur. In verband met de verhuizing van het Stadhuis vindt deze 

plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis. 

Consultatiedocument RES 

 

In het kader van het Klimaatakkoord moeten alle regio’s vóór 1  juni a.s. een concept Regionale 

Energie Strategie indienen, met het bod dat de regio kan en wil doen om de klimaatdoelen te bereiken.  

Meer algemene  informatie over de RES vindt u hier: leeromgeving over RES. 

 

Om de betrokken volksvertegenwoordigers (gemeenteraadsleden, statenleden en AB-leden 

waterschap) in de gelegenheid te stellen hierover mee te denken en hierin richting te geven, is 

besloten om een tussenstap in te lassen, namelijk een consultatiedocument, naar aanleiding waarvan 

wensen en bedenkingen kunnen  worden ingebracht.  

 

Gezien de krappe tijdsplanning moest hiervoor wel een extra commissievergadering worden ingelast. 

Het lukt ook niet om eventuele wensen en bedenkingen te laten onderstrepen middels een motie in een 

raadsvergadering. Het verslag van de vergadering zal naar de RES-organisatie gaan, en het is aan de 

wethouder om de inbreng tijdens de  commissievergadering mee te nemen naar de stuurgroep. 

 

Op 23 januari jl. was er in Zuidbroek een conferentie over de  RES voor alle betrokken 

volksvertegenwoordigers. Daar waren ook enkele Groninger raads- en commissieleden. De daar 

gegeven presentatie treft u bij de stukken aan.  
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Daarnaast is er voor u een korte technische sessie georganiseerd op maandagavond 24 februari a.s. 

voorafgaand aan de fractievergaderingen. Daar kunt u bij betrokken ambtenaren uw vragen kwijt. 

Deze sessie vindt plaats in de gemeentelijke  locatie aan het Zuiderdiep, zaal 401/402. 

 

U wordt gevraagd op het hele document te reageren, en daarbij specifiek in te gaan op zes 

consultatiepunten: 

 

1. De benodigde informatie om voor de concept RES een keuze te kunnen maken t.a.v. het 

bod voor duurzame opwekking van elektriciteit. (uitwerking par. 4.2.) 

 

Op basis van inventarisatie ziet men drie opties: 

a. Een bod doen op basis van geplande projecten (vergund, SDE+ subsidie, aansluiting op netwerk) 

b. Een bod doen op basis van vastgesteld beleid (energievisies gemeenten) 

c. Een bod doen op basis van bouwstenen en versnelling (extra investeringen) 

 

Vragen: Wat zijn voor u de belangrijkste overwegingen bij een bod voor duurzame opwekking van 

elektriciteit? Zijn de drie gepresenteerde opties voldoen om een goede afweging te kunnen maken? 

 

2. Het schaal bij schaal principe in de ruimtelijke uitwerking (uitwerking par. 4.1.) 

 

Door de aanwezigheid van goed ingerichte grootschalige wind- en zonneparken enerzijds naast 

zorgvuldig ingepaste energievoorzieningen op de lokale schaal met een open en weids landschap 

ertussen ontstaat een  beeld van ‘Groot bij groot’ en ‘klein bij klein’; het schaal-bij-schaal principe.  

 

Vragen: Kunt u zich er in vinden om het schaal-bij-schaal principe en andere ruimtelijke principes 

verder te verkennen en voor de RES 1.0 tegen elkaar af te wegen? Aan de hand van welke criteria 

beoordeelt u ruimtelijke effecten? 
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3. Gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden voor groen gas (uitwerking par. 4.3.) 

4. Gezamenlijk optrekken in de uitvoering van de warmtetransitie (uitwerking par. 4.3) 

 

Op basis van een eerste verkenning liggen er nu drie belangrijke vraagstukken op tafel: 

a. Onder welke voorwaarden is geothermie (nabij gasvelden) in de provincie Groningen eventueel 

mogelijk? 

b. In hoeverre draagt een warmte tracé vanuit de Eemsdelta bij aan regionale kansen? 

c. In hoeverre gaan we als regio over de inzet van groen gas? 

De eerste twee vragen zijn binnen de regio al opgepakt door partijen. De vraagstukken rondom groen 

gas vereisen nog nadere uitwerking. Daarnaast zijn er nog legio vraagstukken rondom de 

warmtetransitie. De RES kan een  rol vervullen in  het opsporen van blinde vlekken  en het 

samenbrengen van partijen. 

 

Vragen: Bent u voorstander van het gezamenlijk verkennen van de (on)mogelijkheden voor  het 

toekennen en gebruiken  van groen gas? Zou u voorstander zijn van regionale samenwerking ten  

aanzien van de verschillende vraagstukken in de warmtetransitie? 

 

5. Een eigen Groninger model voor lokaal eigendom onderzoeken (uitwerking par. 4.4.) 

 

Nergens in Nederland is het – door de  heersende onvrede over het fungeren als ‘wingewest’ voor  

energie – belangrijker dat de revenuen van de energietransitie  ten goede komen aan de samenleving. 

De volgende drie opties m.b.t. lokaal eigendom zijn verkend: 

a. Ontwikkeling in gemeentelijkbeheer 

b. 50% lokaal eigendom 

c. Lokaal eigendom i.c.m. een gebiedsfonds als de streefwaarde van 50% lokaal eigendom niet  

wordt gehaald 

 

Vraag: Kunt u zich er in vinden om een Groninger model uit te werken voor lokaal eigendom in de 

RES 1.0? 
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6. Een regionale campagne gericht op informeren / consulteren (uitwerking par. 4.5.) 

 

In de concept-RES moet de regio duidelijk maken hoe zij bewoners, bedrijven en anderen gaat 

betrekken bij dit denkproces. Dat vraagt om een aantal kaders t.a.v. participatie en communicatie. 

 

Vragen: Is er behoefte aan een regionale campagne van informeren, consulteren? Zou een campagne 

moeten  gaan over de RES of over de energietransitie in de regio? 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de voorzitter, 

 

Wolbert Meijer,  

Raadsadviseur  


