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Geachte college / dagelijks bestuur,
Namens de stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) Groningen doe ik u hierbij de RES 1.0 van de regio
Groningen toe komen. Dit document wordt aan alle gemeenteraden in Groningen, Provinciale Staten en de
Algemene besturen van de waterschappen ter vaststelling voorgelegd.
De RES 1.0 is een weergave van het proces dat de overheden in de regio de afgelopen twee jaar
gezamenlijk hebben doorlopen. Het maakt inzichtelijk hoeveel duurzame elektricteit er op basis van
bestaande plannen en vastgestelde gemeentelijke ambities in 2030 minimaal wordt opgewekt in
Groningen en onder welke voorwaarden dit wordt gerealiseerd. Op basis daarvan stellen we voor om als
RES Groningen richting het Nationaal Programma RES aan te geven dat wij een bijdrage van minimaal 5,7
TWh aan duurzame energieopwek zullen leveren in 2030.
Uw vertegenwoordigers in de stuurgroep RES zijn onderling de volgende voorwaarden bij deze bijdrage
overeengekomen:
1. Iedere gemeente staat voor zijn eigen ambitie voor duurzame energieopwekking binnen de RES;
2. De RES partners leggen elkaar geen extra opgave op, maar gaan ook niet over de ambitie van de
andere gemeenten;
3. De voortgang van de realisatie van het bod wordt gemonitord en besproken bij elke volgende
tweejaarlijkse actualisatie van de RES;
4. Bij het niet halen van de eigen gemeentelijke ambitie wordt het tekort niet zonder
overeenstemming bij een andere gemeente neergelegd.

Daarnaast is in de RES 1.0 afgesproken om een aantal zaken gezamenlijk als overheden en stakeholders
nader uit te werken, het gaat dan om:
•

Het ontwikkelen van een gezamenlijke ruimtelijke visie voor nieuw vast te stellen ambities rond
duurzame energieopwekking. Hierbij wordt gestreefd naar afronding voor 1 januari 2022;

•

Het ontwikkelen van een mogelijke gemeenschappelijke aanpak rond ecologie bij energieparken;

•

Het gezamenlijk met de netbeheerder opstellen van een Routekaart voor het gefaseerd aanpassen
van elektriciteitsnet(ten) in RES regio Groningen;

•

Gezamenlijk met het bedrijfsleven en de netbeheerder komen tot een gemeenschappelijke
aanpak voor zon-op-dak;

Tenslotte stellen we als RES overheden als gemeenschappelijke uitgangspunten voor Lokaal Eigendom dat:
1) de lokale omgeving altijd betrokken moet worden bij de ontwikkeling van duurzame
energieprojecten;
2) dat de lokale omgeving altijd van duurzame energieprojecten dient te profiteren.
Daarbij streven de RES overheden, conform het Nationaal Klimaatakkoord, naar (minimaal) 50% lokaal
eigendom.
Uiterlijk 1 juli 2021 dienen alle 30 RES regio’s in Nederland hun RES 1.0 in bij het Nationaal Programma RES.
Wij verzoeken u de RES 1.0 van Groningen te bespreken in uw college en daarna ter definitieve vaststelling
door te geleiden naar uw gemeenteraad, Provinciale Staten, algemeen bestuur van uw waterschap met het
verzoek deze te behandelen voor 1 juli 2021.

Met vriendelijke groet,
Hielke Westra
Voorzitter stuurgroep RES Groningen

