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Onderwerp Reactie aan raad n.a.v. Consultatiedocument RES Groningen

Het college heeft per brief aan de raad het Consultatiedocument RES Groningen 
aangeboden. In de “COMBI-RAADSCOMMISSIEVERGADERING” op 26 februari 2020 is dit 
consultatiedocument besproken. In de besluitenlijst van deze raadscommissie  is de 
volgende toezegging opgenomen: 
o Wethouder Broeksma

o Komt vóór de vergadering van de stuurgroep RES (5 maart a.s.) met een terugkoppeling 

van de input van de raad, en de conclusies die hij namens het college hieruit trekt en 
inbrengt in de stuurgroep

Met dit memo, dat aan de raad zal worden doorgeleid via de dagmail, wordt aan 
bovenstaande toezegging invulling gegeven. In de bijlage vindt u de weergave van de 
input van de raadsfracties op de in het consultatiedocument RES opgenomen 
consultatievragen. De conclusies die namens het college hieruit zijn getrokken, die de 
inbreng in de stuurgroep zullen vormen, worden per consultatiepunt hieronder 
weergegeven.

Consultatiepunt Elektriciteit
Wat zijn voor u de belangrijkste overwegingen bij een bod voor duurzame opwekking van 
elektriciteit? Zijn de drie gepresenteerde opties voldoende om een goede afweging te 
kunnen maken?

De fracties verschillen in opvatting over naar welk van de drie gepresenteerde opties de 
voorkeur uitgaat. Een aantal fracties wil temporiseren of een pas op de plaats maken. 
Een aantal fracties is, onder voorwaarden, voorstander van het hoogste bod van 7 TWh 
voor 2030. Het merendeel van de fracties kan zich goed vinden in het middelste bod van 
5,5 – 6 TWh. Daarmee is duidelijk dat de drie gepresenteerde opties het speelveld goed 
weergeven. 

Alles overziend zal het middelste bod in de stuurgroep worden ingebracht, waarbij wordt 
aangemerkt dat de voorkeur uitgaat naar 6 TWh, mits inpassing plaatsvindt in overleg 
met de omwonenden en op een ecologisch en landschappelijk verantwoorde wijze.

Consultatiepunten ruimte
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?
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Aan de hand van welke criteria beoordeelt u ruimtelijke effecten?

In het algemeen wordt door de fracties het schaal-bij-schaal principe gesteund. Twee 
fracties vragen aandacht voor de ecologische aspecten van zonneparken en 
windturbines. Een aantal fracties sprak ook de wens uit te komen tot een goede 
ruimtelijke inpassing, als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling.

Als inbreng wordt daarom schaal-bij-schaal als algemeen principe gesteund. Daarmee 
worden de gemeenten in staat gesteld hun regierol in de energietransitie op voldoende 
waar te maken. Er zal tevens worden gevraagd om ook de ecologische consequenties te 
beschrijven in de concept-RES. De ruimtelijke inpassing en integrale gebiedsontwikkeling 
maken al onderdeel uit van de concept-RES.

Consultatiepunt Warmte
Bent u voorstander van het gezamenlijk verkennen van de (on)mogelijkheden voor het 
toekennen en gebruiken van groen gas? Zou u voorstander zijn van regionaal 
samenwerking ten aanzien van de verschillende vraagstukken in de warmtetransitie?

Op dit consultatiepunt waren er relatief weinig reacties van de fracties. Bij de inbreng in 
de stuurgroep zal rekening worden gehouden met een eerder door uw raad per motie 
geuite wens om bij de inzet van biomassa als bron er naar te streven dit te beperken tot 
biomassa uit de regio dat verkregen is door regulier kap- en onderhoudswerk. Daarnaast 
blijft ook de toezegging uit de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 oktober 
2019 staan: “Wethouder Broeksma zal te zijner tijd wanneer er een keus wordt gemaakt 
ten aanzien van eventuele aanvoer van restwarmte vanuit de Eemshaven de raad de 
mogelijkheid heeft om hier voorwaarden aan te stellen.”

Consultatiepunt lokaal eigendom
Kunt u zich er in vinden om een Groninger model uit te werken voor lokaal eigendom in 
de RES 1.0?

De fracties vinden lokaal eigendom een belangrijk onderwerp. Hierover is eerder door uw 
raad per motie de wens geuit om lokale participatie in hernieuwbare energieprojecten te 
verhogen tot ruim boven de 50%. Over de vorm waarin (deelname door gemeente, al 
dan niet voor 100%, deelname door een energie coöperatie of via een gebiedsfonds) is 
verschil van inzicht. Duidelijk is dat een meerderheid van de fracties niet één 
gezamenlijk Gronings model wil, maar ruimte vraagt om in de eigen gemeente een keuze 
te kunnen maken die recht doet aan het vereiste maatwerk.

De inzet in de stuurgroep is om een gezamenlijke ambitie te formuleren voor meer dan 
50% lokaal eigendom maar dat niet in één Gronings model vast te leggen, als dat zou 
betekenen dat daarmee een keuze tussen de drie verschillende manieren van lokaal 
eigendom zou worden gemaakt. Zo behoudt de Gemeente Groningen zijn eigen ruimte 
om lokaal eigendom in te vullen.

Consultatiepunt communicatie
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?
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De fracties zijn het eens over de noodzaak van goede communicatie naar de burgers. 
Over de inhoud en vorm van de communicatie bestaan wel grote verschillen. Wat wel 
gedeeld wordt, is dat er geen behoefte is aan een provincie-brede RES campagne.

De inzet in de stuurgroep is daarom om geen gezamenlijke campagne op te zetten 
binnen de RES Groningen. We willen elke gemeente de ruimte geven en daarmee ook 
zelf de ruimte hebben om onze eigen wijze van communicatie naar onze burgers te 
organiseren. 
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