
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Aanleiding 

U ontvangt deze brief omdat het college het Startdocument heeft vastgesteld om 

samen met alle Groninger gemeenten, Provincie Groningen en waterschappen 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa's een Regionale Energiestrategie (RES) 2.0 

Groningen op te gaan stellen.  

 

De vaststelling van het Startdocument RES 2.0 markeert de start van het proces om te 

komen tot een RES 2.0 voor Groningen. Het betreft een actualisatie van het 

Startdocument RES 1.0. Dit betekent dat er geen nieuwe opgave voor hernieuwbare 

elektriciteit is opgenomen. Wel hebben we de uitgangspunten in het Startdocument 

RES 1.0 aangevuld met twee nieuwe uitgangspunten, namelijk dat we afstemming 1) 

zoeken met de overige sectortafels en 2) dat we ons ook gaan richten op de termijn na 

2030.  

 

Wij sturen u deze brief ter kennisgeving en met deze brief informeren wij u over het 

samenwerkingsproces en schetsen wij het te verwachten tijdpad en uw rol in dit 

proces.  

 

Eerdere behandeling in de raad 

Het onderwerp 'RES Groningen' is reeds meerdere malen bij u aan de orde geweest, 

met daarbij de belangrijkste besluitmomenten:  

 

Startdocument RES 1.0 Groningen:  

Met het vaststellen van het startdocument RES Groningen hebben de Groninger 

gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen in 

Groningen opdracht gegeven aan hun colleges en dagelijks besturen om gezamenlijk 
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Volgvel 1 

 

een RES Groningen te maken. Daarbij is een aantal inhoudelijke uitgangspunten 

geformuleerd. U heeft het Startdocument vastgesteld op 10 juli 2019 (kenmerk 

152825-2019). 

 

Concept-RES 1.0 Groningen:  

Met de vaststelling van de concept-RES op 27 mei 2020 (kenmerk 178431-2020) heeft 

u ingestemd met het voorstel om als RES Groningen minimaal 5,7 TWh in 2030 

duurzame energie voor onze rekening te nemen. Ook waren eerste verkenningen 

opgenomen naar de onderdelen warmte, ruimte en participatie en communicatie. 

 

RES 1.0 Groningen: 

Met de vaststelling van de RES 1.0 (kenmerk 194620-2020) op 2 juni 2021 heeft u 

ingestemd met het voorstel om als RES Groningen een bod van opwek van duurzame 

energie (zon en wind op land) van jaarlijks minimaal 5,7 TWh in 2030, onder een 

aantal voorwaarden. Ook zijn een aantal zaken ter uitwerking voorgesteld. De 

aangenomen moties ‘Dak voor land’ en ‘Het Rijk maakt het verschil’, zijn 

meegenomen in het proces. 

 

Externe samenwerkingspartners  

De RES is een samenwerkingsverband van provincie 

Groningen, de Groninger gemeenten, de waterschappen 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa's met verschillende 

stakeholders, zoals netbeheerders, energiecoöperaties, 

het bedrijfsleven, en maatschappelijke organisaties. 

Deze partijen nemen deel aan de Groninger Energietafel 

en voorzien de stuurgroep van advies. Parallel hieraan 

wordt nog gewerkt aan een participatieproces voor 

inwoners. Dit geldt voor het RES-proces zelf; de 

hernieuwbare energieprojecten in onze gemeente kennen 

een eigen participatieproces.  

 

Nadere toelichting 

In het Klimaatakkoord is voor Nederland de einddoelstelling opgenomen van 95% 

CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990. De tussendoelstelling van 49% CO2-

reductie in 2030 is recent bijgesteld naar 55%1. Aan vijf sectortafels zijn  

afspraken gemaakt over het bereiken van deze doelstellingen: industrie, landbouw en 

landgebruik, gebouwde omgeving, mobiliteit en elektriciteit. De koepels IPO, VNG en 

UvW hebben afgesproken met het Rijk in het Interbestuurlijk Programma dat 

regionaal maatwerk wordt geleverd voor het bereiken van de doelstellingen van de 

sectoren gebouwde omgeving (energiebesparing en warmtevoorziening) en 

elektriciteit (hernieuwbare opwekking en infrastructuur) via de RES'en (door de in 

totaal dertig RES-regio's in Nederland).  

 

De RES 2.0 is een nadere uitwerking en een vervolg op de reeds vastgestelde RES 1.0. 

Dit betekent dat er geen nieuwe opgave voor hernieuwbare elektriciteit is opgenomen. 

Uw raad heeft de RES 1.0 op 2 juni 2021 vastgesteld. Middels het vaststellen van de 

RES 1.0 heeft u ingestemd om - onder voorwaarden - als RES Groningen in 2030 

jaarlijks minimaal 5,7 TWh hernieuwbare energie op te wekken met wind- en zonne-

 
1 Zie Kamerbrief Aanbieding Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat (02-06-2022) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/02/kamerbrief-ontwerp-beleidsprogramma-klimaat
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energie op land. Ook heeft u ingestemd om een aantal zaken gezamenlijk uit te 

werken, te weten: 

 

• Een gezamenlijke ruimtelijke visie voor nieuw vast te stellen ambities rond 

hernieuwbare energieopwekking. 

• Een mogelijke gemeenschappelijke aanpak rond ecologie bij energieparken. 

• Een routekaart voor het gefaseerd aanpassen van elektriciteitsnet(ten) in RES-

regio Groningen. 

• Een gemeenschappelijke aanpak voor zon-op-dak. 

De uitgangspunten in het Startdocument RES 1.0 zijn aangevuld met twee nieuwe 

uitgangspunten, namelijk dat we: 

1) afstemming zoeken met de overige sectortafels, en  

2) ons ook gaan richten op de termijn na 2030.  
 

De aanbevelingen uit het rapport "Regionale democratie vergt energie, een onderzoek 

naar de democratische legitimatie van de RES" van de Noordelijke Rekenkamer 

hebben we ter harte genomen bij het opstellen van het Startdocument RES 2.0.  

 

Vervolg 

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze brief hierover in gesprek 

wilt. In het najaar wordt een conferentie georganiseerd door RES Groningen voor alle 

volksvertegenwoordigers over de RES 2.0. Daarna wordt de ‘Ontwerp-RES 2.0’ 

besproken in de individuele raden, Staten en in de algemeen besturen van de beide 

waterschappen. De definitieve RES 2.0 wordt vóór de zomer van 2023 ter 

besluitvorming aan de individuele raden, Staten en aan de algemeen besturen van de 

beide waterschappen voorgelegd. De stuurgroep zal, na de behandeling in de raden, 

Provinciale Staten en in de algemeen besturen van de beide waterschappen, de RES 

2.0 volgens afspraak uiterlijk 1 juli 2023 aanbieden aan het Nationaal Programma 

RES.  

De RES wordt tweejaarlijks herijkt. De eerstvolgende mijlpaal na de RES 2.0 is de 

RES 3.0 in 2025. 

Wij vertrouwen erop 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. 

 

 

 




