
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 23 november 2022

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) 2.0 Groningen (collegebrief 31 augustus 2022)
Startdocument-Regionale-Energiestrategie-RES-2-0-Groningen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Chris Munneke (projectcoördinator), 06 52310855, chris.munneke@groningen.nl 
Sanne Ros (bestuursadviseur wethouder Broeksma), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het college heeft het Startdocument 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. Het betreft een actualisatie van het Startdocument RES 1.0, door 
de raad vastgesteld op 2 juni 2021. 

Middels het vaststellen van de RES 1.0 heeft de raad ingestemd om - onder voorwaarden - als RES 
Groningen in 2030 jaarlijks minimaal 5,7 TWh hernieuwbare energie op te wekken met wind- en 
zonne-energie op land. Ook is 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

In het startdocument dat nu voorligt is geen nieuwe opgave voor hernieuwbare elektriciteit 
opgenomen. Wel zijn de uitgangspunten in het Startdocument RES 1.0 aangevuld met twee nieuwe 
uitgangspunten, namelijk 1) dat afstemming wordt gezocht met de overige sectortafels en 2) dat 
men zich ook gaan richten op de termijn na 2030.

In de brief wordt gesproken over een conferentie in het najaar voor alle volksvertegenwoordigers. 
Gezien eerdere ervaringen heeft men hier bij nader inzien van afgezien, en kunnen individuele 
organen hierover een sessie beleggen, zoals de agendacommissie nu voor de raad doet. Tijdens deze 
sessie wordt u bijgepraat, zowel door het RES-bureau over de algemene zaken, en door de eigen 
organisatie over de specifieke inzet van de gemeente Groningen. Een week later volgt een 
meningsvormende sessie waarin u hierop politiek kunt reflecteren. 
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mailto:chris.munneke@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Startdocument-Regionale-Energiestrategie-RES-2-0-Groningen


Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Programma:

Samen met het Werkbureau RES Groningen praat de organisatie u in een uur/anderhalf uur bij over 
de RES. Aan bod komen o.a. de onderwerpen:

• Wat is de RES?
• Wat was ons bod en wat heeft de gemeente Groningen ingebracht?
• We behandelen wat de huidige stand van zaken is en lichten toe wat de RES 2.0 inhoudt.
• We gaan daarbij o.a. dieper in op de participatie en communicatie.
• Daarnaast een speciaal welkom aan JongRES. Zij zullen o.a. een toelichting geven wie zij 

zijn en wat hun rol in de RES is.

Tussen de verschillende blokken is voldoende tijd voor het stellen van vragen.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Regionale-Energie-Strategie-RES 

Nadere informatie
https://www.resgroningen.nl 

https://www.resgroningen.nl/default.aspx
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Kwaliteit-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Energiebeleid/Regionale-Energie-Strategie-RES
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