
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 5 mei 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Regionale Energie Strategie 1.0 (raadsvoorstel 28 april 2021)

Regionale-Energie-Strategie-1-0 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Margot Philippart (beleidsmedewerker), 050 367 1296, margot.philippart@groningen.nl 

Sanne Ros (bestuursadviseur), 050 367 7086 , sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In de RES1.0 geeft de regio Groningen (gemeenten, provincie en waterschappen) invulling aan de 

afspraken uit het Klimaatakkoord die gemaakt zijn aan de sectortafels Elektriciteit en Gebouwde 

omgeving. De RES 1.0 is het vervolg op de Concept-RES. Deze heeft de raad vorig jaar in mei 

vastgesteld en is door de regio op1 oktober 2020 ingediend bij het nationaal programma RES 

(NPRES). Het huidige document, RES 1.0, dient voor 1 juli 2021 te worden aangeleverd en zal daartoe 

aan alle raden, de provinciale staten en waterschapsbesturen ter vaststelling worden aangeboden. In 

de periode tussen de Concept-RES en RES 1.0 zijn verdere verkenningen en verdiepingen op een 

aantal thema's uitgevoerd en zijn meer concrete afspraken gemaakt waar men als regio wil gaan 

samenwerken. Het Groningse bod voor de bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35 TWh 

elektriciteit uit grootschalige wind en zon op land, blijft 5,7 TWh per jaar. Dit is na aftrek van de 10% 

onzekerheidsmarge, zoals die ook in de Concept-RES aan de raad was voorgelegd.

Vermeld op LTA?
O Ja 

O item nr 2020-141

Deadline?
O ja 

O zo ja, namelijk: de RES 1.0 moet voor  1 juli a.s. worden aangeleverd.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Regionale-Energie-Strategie-1-0
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:margot.philippart@groningen.nl


Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (politiek gevoelig)

Voorgeschiedenis
Dossier Regionale-Energie-Strategie-RES 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Spreektijd per fractie ongeveer 4 minuten

Nadere informatie
Diverse materialen in de Leeromgeving:

https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=energiestrategie

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/09-Kwaliteit-van-de-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Energiebeleid/Regionale-Energie-Strategie-RES
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=energiestrategie
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