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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Met deze brief informeren we u over de stand van zaken rond de Regionale Energie 

Strategie (RES) Groningen en doen we u het consultatiedocument RES Groningen 

toekomen, zoals eerder aan u toegezegd. 

 

Inleiding 

Op 24 januari 2019 hebben de twaalf Groninger gemeenten, de twee waterschappen en 

de provincie Groningen de intentieverklaring “Intentieverklaring Regionale Energie 

Strategie Groningse overheden” getekend waarin ze vastlegden gezamenlijk een 

Regionale Energie Strategie voor de regio Groningen op te gaan stellen. Als eerste 

stap in dit proces is het “Startdocument Regionale Energiestrategie Groningen” 

opgesteld dat door u is vastgesteld op 25 september 2019. 

 

Huidige stand van zaken 

Zoals in het startdocument beschreven zijn de werkgroepen warmte, elektriciteit, 

ruimte en communicatie en participatie vervolgens aan de slag gegaan om een concept 

RES Groningen op te gaan stellen. Alvorens deze concept RES Groningen ter 

vaststelling aan u aan te bieden wordt u gevraagd het consultatiedocument RES 

Groningen te bespreken en eventueel aanvullende aandachtspunten mee te geven bij 

het opstellen van de concept RES. Dit consultatiedocument bevat de eerste 

bevindingen van de werkgroepen en de aandachtspunten die we daarover hebben 

ontvangen tijdens de raads- en statenconferentie georganiseerd op 23 januari 2020. 

 

Consultatiepunten 

U wordt gevraagd een reactie te geven op het gehele document, en in het bijzonder op 

de consultatiepunten die in het document zijn opgenomen: 

1. de benodigde informatie om voor de concept RES een keuze te kunnen maken 

ten aanzien van het bod voor duurzame opwekking van elektriciteit; 

2. het schaal bij schaal principe in de ruimtelijke uitwerking;  

3. gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden voor groen gas;  
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4. gezamenlijk optrekken in de uitvoering van de warmtetransitie;  

5. een eigen Groninger model voor lokaal eigendom onderzoeken;  

6. een regionale campagne gericht op informeren/consulteren.  

 

U zult dit consultatiedocument RES Groningen op woensdag 26 februari (20.00 uur, 

Statenzaal, Provinciehuis) in een commissievergadering nader bespreken. 

 

Ambitie gemeente Groningen 

De gemeente Groningen heeft met de “Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035” zelf 

een ambitie geformuleerd om al in 2035 geen fossiele energie meer te gebruiken. Dat 

is sneller dan geformuleerd in het klimaatakkoord en ook sneller dan de andere 

samenwerkende partijen in de RES Groningen nastreven. Wanneer de gezamenlijk 

ambitie omhoog zou gaan, ligt een keuze voor de optie van 7 TWh, of meer, meer 

voor de hand. 

 

Vervolg  

De gepresenteerde eerste bevindingen van de werkgroepen, de aandachtspunten uit de 

gezamenlijke conferentie en de reacties op de consultatiepunten van de raden, 

raadscommissies en de statencommissie zullen worden meegenomen in de concept 

RES Groningen. In april bieden wij u de concept RES Groningen ter vaststelling aan. 

Dit vindt parallel plaats in alle Groninger gemeenteraden en in provinciale staten. 

Agendering van deze concept RES is in overleg met de griffie voorzien voor de 

raadsvergadering in mei 2020, zodat de concept RES Groningen voor 1 juni aan het 

Nationaal Programma RES kan worden aangeboden. 

 

Vervolgens is de planning om voor 1 maart 2021 de RES 1.0 op te leveren. Hierin is 

dan een eventuele restopgave voor elektriciteit verwerkt indien de concept RESsen 

gezamenlijk niet tot de geplande 35 TWh elektriciteit optellen voor de 

elektriciteitsproductie uit zon en wind op land in 2030. Ook deze RES 1.0 zal voor 1 

maart 2021 ter instemming aan u worden aangeboden. Daarna zullen plannen die in de 

RES Groningen zijn opgenomen moeten worden verankerd in het ruimtelijk beleid van 

de provincie en de gemeenten via de betreffende omgevingsvisies en -plannen. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


