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Memo  

Aan: Stuurgroep RES Groningen 

Datum:   31 maart 2021 

  

Onderwerp: Besluit RES 1.0 
 

Het gevraagde besluit van de stuurgroep over de RES 1.0 is: 

 

De RES 1.0 als document via de voorzitter van de stuurgroep RES door te geleiden aan de colleges van B&W 

van de Groninger gemeenten, het College van GS van de Provincie Groningen en de Dagelijkse Besturen van de 

Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest met het verzoek deze ter vaststelling voor te leggen aan hun 

volksvertegenwoordigingen.  

 

Daarbij wordt gevraagd RES 1.0 vast te stellen met daarin een regionale bijdrage van minimaal 5,7 TWh aan de 

2030 doelstelling van het Klimaatakkoord waarbij de leden van de stuurgroep onderling de volgende 

voorwaarden bij deze bijdrage overeen zijn gekomen: 

 

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;  
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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 Klimaatakkoord, naar (minimaal) 50% lokaal eigendom. 

 


