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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
I.
het startdocument Regionale Energiestrategie (RES) Groningen vast te stellen, onder voorbehoud
van vaststelling van dit startdocument door de overige partners;
II.
de kosten voor de RES Groningen te dekken uit de bijdrage die daarvoor uit het Nationaal
Programma RES ter beschikking worden gesteld.

Samenvatting

Het startdocument vormt de start van het beleidsproces om te komen tot een RES Groningen. Met het
vaststellen van het startdocument RES geeft u invulling aan uw kaderstellende rol en committeert u zich
aan de opgave om tot een gezamenlijke regionale strategie te komen voor duurzame opwekking van
elektriciteit en de regionale structuur warmte. De uitwerking hiervan volgt in de concept-RES en
vervolgens in een definitieve RES.
Zoals in het startdocument is opgenomen, sluit de Groningse aanpak voor de RES aan bij de
doestellingen van het Klimaatakkoord en gebruikt het startdocument de leidraad van het nationaal
programma RES. Aanvullend is een aantal inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd.
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Aanleiding en doel
Om de landelijke afspraken uit het te sluiten klimaatakkoord te vertalen in passende maatregelen voor de
regio is in het Interbestuurlijke Programma (IBP) afgesproken gezamenlijk te gaan werken aan een RES.
Met het vaststellen van het Startdocument geven de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen
besturen van de waterschappen in Groningen opdracht aan hun colleges en dagelijks besturen om
gezamenlijk een RES Groningen te maken.

Kader
Intentieverklaring RES Groningen
Op 22 januari 2019 heeft het collge ingestemd met de intentieverklaring RES Groningen via het
collegevoorstel "Intentieverklaring Regionale Energiestrategie Groningen". Vervolgens hebben op 24
januari 2019 de twaalf Groninger gemeenten, de twee waterschappen en de provincie Groningen middels
deze intentieverklaring uitgesproken om de provincie Groningen geografisch te beschouwen als één RESregio en hiervoor een startdocument op te stellen.
Klimaatakkoord
Op 28 juni 2019 is het klimaatakkoord gepubliceerd, waarin in bijlage "D7 Regionale Energiestrategie
(RES)" de afspraken tussen rijk, VNG, IPO en UvW opnieuw zijn beschreven. Onder andere is daar een
nieuwe planning aangegeven voor de oplevering van de concept RES (juni 2020) en RES 1.0 (maart
2021). Dit naar aanleiding van een nadrukkelijk verzoek daartoe van de VNG.
Argumenten en afwegingen
In het klimaatakkoord is vastgelegd dat een deel van de invulling in de regio’s wordt uitgevoerd in de
zogenaamde regionale energiestrategie (RES). In de provincie Groningen zijn de twaalf gemeenten, de
provincie en de twee waterschappen begonnen met de voorbereidingen voor de RES Groningen.
Aangezien het startdocument ter vaststelling wordt aangeboden aan twaalf gemeenteraden, Provinciale
Staten en twee Algemeen Besturen van Waterschappen zijn eensluidende besluiten nodig. Wensen en
bedenkingen kunnen per moties worden meegenomen in het verdere proces.
Met de RES Groningen wordt een deel van de ambitie van een CO2-neutraal Groningen ingevuld. Omdat
we daarbij afhankelijk zijn van andere gemeenten, waterschappen en de provincie passen we de ambitie
van de energietransitie op deze terreinen aan aan onze partners. Voor die onderdelen waar de gemeente
zelf aan het stuur is blijft de ambitie onveranderd.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Uit het startdocument Hoofdstuk 4:
"Bij het opstellen van de RES Groningen en de uitvoering daarvan, speelt maatschappelijk draagvlak voor
de regionale opgave en bijbehorende financiële, ruimtelijke en economische impact een grote rol. Vanuit
de RES projectorganisatie komt er een werkgroep Draagvlak. Deze werkgroep heeft de opdracht om
samen met stakeholders het volgende voor te bereiden:
- Breed informeren van inwoners over deenergietransitie;
- Voorstellen te doen voor financiële participatie, het stimuleren van lokaal eigenaarschap en andere
voorstellen om te komen tot goedeverdeling van lasten en lusten;
- Een vernieuwende werkwijze te ontwikkelen om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de RES1.0.
De gemeenten zijn primair de overheden die de regie hebben op het betrekken van de inwoners bij de
energietransitie en hen ook hierover informeren en betrekken bij de RES. Hierdoor ontstaat de koppeling
met bestaande energievisies en andere relevante plannen en programma’s die met inwoners en
stakeholders zijn opgesteld. Voor communicatiemiddelen of specifieke kennis kunnen de gemeenten
gebruikmaken van het projectbureau RES Groningen."
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Financiële consequenties
Uit het startdocument hoofdstuk 5:
"De RES Groningen vraagt personele capaciteit van de betrokken partijen. De overheden hebben
gezamenlijk eenmalig €120.000 ,- vrijgemaakt voor de startfase. Uitgangspunt is dat partijen het vervolg
van de RES financieren met de bijdrage die het Rijk beschikbaar stelt. De bijdrage van het Rijk is nodig
voor het uitvoeren van onderzoeken, communicatie en participatiemiddelen en inhuur van specifieke
expertise."
De twaalf Groninger gemeenten, de twee waterschappen en de provincie Groningen hebben gezamenlijk
eenmalig €120.000,- bijgedragen voor externe kosten tijdens de startfase. De gemeente Groningen heeft
daarvoor €23.609,- bijgedragen uit het programma Groningen Geeft Energie, zoals vastgesteld in de
begroting. De gemeente Groningen beheert namens de gezamenlijke overheden in de RES Groningen de
financiën, zowel dit eenmalige startbedrag als de toekomstige bijdrage vanuit het rijk.
De verdere invulling van de RES zal worden gefinancierd uit de bijdrage vanuit het Nationaal Programma
RES. Daarvoor zal in 2019, 2020 en 2021 naar verwachting bijna €450.000,- beschikbaar zijn voor de
RES Groningen. De personele inzet van de overheden die deelnemen aan de RES Groningen is niet in dit
bedrag opgenomen maar komen ten lasten van de overheden. Voor de gemeente Groningen is voorzien in
1,0 FTE vanuit de bestaande bezetting binnen het programma energie.
Het uitgangspunt is dat de verdere invulling van de RES Groningen wordt gedekt uit middelen van het Rijk
(Nationaal Programma RES). De timing van de ondertekening van het klimaatakkoord is echter nog
onduidelijk. Daarmee is er ook nog geen zekerheid over het beschikbaar komen van middelen van het
Rijk. Omdat we de voortgang van de RES Groningen niet willen belemmeren en het waarschijnlijk is dat
het klimaatakkoord uiteindelijk wordt ondertekend, gaan we wel door met het opstellen van het
startdocument en worden er dus kosten gemaakt.
We lopen hierbij wel een klein risico dat er uiteindelijk geen middelen van het Rijk komen en het
beschikbare budget van €120.000 licht wordt overschreden. Mocht dat gebeuren dan worden de kosten
die gemaakt zijn voor de RES Groningen volgens de eerdere verdeelsleutel verdeeld over de vijftien
betrokken partijen. Hiermee heeft de stuurgroep RES op 3 juli ingestemd. Daarmee is het risico voor de
gemeente Groningen beperkt.
Overige consequenties
nvt
Vervolg
Na vaststelling van het startdocument RES Groningen zal worden gewerkt aan een concept RES. Deze
staat gepland om in juni 2020 te worden opgeleverd. Voor oplevering zal de concept RES ter vaststelling
aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Lange Termijn Agenda
In mei 2020 wordt, volgens de huidige planning, de concept RES Groningen aan de gemeenteraad
voorgelegd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
de burgemeester,

de secretaris,

Peter den Oudsten

Diana Starmans

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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