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Geachte heer H. Westra, 

 

Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft op 26 mei 2021 besloten om in te 

stemmen met de Regionale EnergieStrategie Groningen (hierna RES 1.0 Groningen). Dit volgend 

op de totstandkoming ervan, waaraan ons waterschap heeft bijgedragen, zowel bestuurlijk als 

ambtelijk. Wij zijn blij met de regionale samenwerking die binnen de RES tot stand gekomen is en 

de substantiële bijdrage die de regio levert aan de landelijke opgave voor de energietransitie. 

Tegelijkertijd wil bestuur met deze brief een aantal aandachtspunten en zorgpunten in uw richting 

kenbaar maken met het oog op de verdere planvorming en realisatie binnen en vanuit RES-

verband. 

 

We hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de RES 1.0 Groningen. Wij hebben deel 

genomen in de verschillende ambtelijke werktafels en in de bestuurlijke stuurgroep. En vanuit zijn 

waterschappelijke rol wil Hunze & Aa’s ook bijdragen aan het vervolg. Daar hoort de onderkenning 

bij dat vooral de gemeenten en de provincie verantwoordelijk zijn voor de verdere ruimtelijk 

inpassing van de hiermee overeengekomen opgave en ambitie, en het regisseren van de nodige 

participatie van burgers daarbij. 

 

Wij helpen mee om de energietransitie mogelijk te maken en de randvoorwaarden hiervoor te 

realiseren, vanuit onze waterschappelijke rol en taken. Wij beogen ook dat de kansen die onze 

watersystemen bieden enerzijds en de kansen die onze watersysteem ten goede komen 

anderzijds, worden benut. Tegelijkertijd dragen we er zorg voor dat voorkomen wordt dat in RES-

verband besluiten of maatregelen worden genomen die nadelig zijn voor het watersysteem. 

 

Met onze deelname aan de RES geven wij invulling aan een deel van onze duurzaamheids- en 

energiedoelen, met name op het gebied van opwekking van duurzame energie, en leveren wij 

onze bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Naast dat het waterschap Hunze & 

Aa’s direct zelf een bijdrage levert aan de duurzame opwekking van elektriciteit in de regio, 

namelijk met zonnepanelen op terreinen van zijn rioolwaterzuiveringen, stelt waterschap Hunze & 

Aa’s zijn assets beschikbaar voor dergelijke bijdrage door derden. Hiervan wordt al gebruik 

gemaakt, en er is potentie voor meer gebruik. Deze opwekking door Hunze & Aa’s en door derden 

op zijn assets maakt onderdeel uit van het bod aan duurzame elektriciteit door wind en zon vanuit 

de RES. 
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De zorgen en aandachtspunten die wij aan de RES willen meegeven, met het oog op het verdere 

vervolg van de RES, zijn: 

 zorg voor een energietransitie waarbij de duurzaamheid van watersystemen (schoon, 

ecologisch gezond, robuust en zo veel mogelijk natuurlijk functionerend) behouden blijft; 

 zorg voor goede ruimtelijke inpassing van toekomstige opwekking van energie, zowel 

regionaal als lokaal; waarbij de kwaliteit van landschap, natuur, vogelhabitats, ecologie en 

biodiversiteit tenminste behouden worden, en de kansen voor verbetering worden benut; 

 zorg voor participatie van inwoners, bedrijven en stakeholders in de planvorming van de RES; 

 geef ruimte aan participatie van burgers in energieprojecten (waaronder lokaal eigendom). 

 

Tot besluit spreken wij de wens uit dat de samenwerking die tot stand is gekomen in de afgelopen, 

eerste fase van de RES, vruchtbaar wordt voorgezet. Wij hopen dat de regio zo kan komen tot een 

optimale strategie voor de energietransitie die de belangen van inwoners, landschap en natuur 

optimaal behartigt, en waarmee de duurzaamheid van watersystemen behouden blijft. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens het dagelijks bestuur, 

 

 

 

 

 

Harm Küpers       Geert-Jan ten Brink 

Secretaris-directeur      Dijkgraaf 

 

 


