
 

Motie   
 

 
De raad van de Gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen op 19 september 2019 
 

Onderwerp: Startdocument Regionale Energiestrategie Groningen (RES) 
 

Constaterende dat:  

 Groningen, als een van de 30 regio’s, op verzoek van de landelijke overheid moet 
komen met een bod in het kader van de RES; 

 de RES voor al onze inwoners van invloed en belang is; 

 er in de Gemeente Midden-Groningen onder druk van het rijk en met veel weerstand 
van onze inwoners (denk aan de windmolens in Meeden) al veel projecten 
gerealiseerd en/of in ontwikkeling zijn op het gebied van alternatieve energie; 

 er een groot risico is, dat de armste helft van onze gemeente niet kan participeren met 
de gevolgen van de RES; 

 de RES de nodige uitleg behoeft. 
 
Is van mening dat: 

 dat er meer profijt moet zijn voor onze inwoners en dat niet alleen maar de nadelige 
effecten hier neerdalen; 

 al onze inwoners mee moet kunnen profiteren van de plannen die voortvloeien uit de 
RES; 

 bij het bod rekening moet worden gehouden met de al gerealiseerde en in 
ontwikkeling zijnde plannen; 

 al onze inwoners mee moeten kunnen denken en doen met de plannen in hun directe 
leefomgeving; 

 gewerkt moet worden aan maximaal draagvlak van onze inwoners; 

 goede communicatie noodzakelijk is. 
 

 
Vraagt het College: 

 zorg te dragen dat, conform de wens van de raad, de belangen van onze inwoners 
goed geborgd worden; 

 onze inwoners maximaal te betrekken bij de planvorming; 

 goede communicatie naar de inwoners te organiseren; 

 te zorgen voor breed draagvlak bij de realisatie van de uit de RES voortvloeiende 
plannen; 

 tweedeling tussen onze inwoners te voorkomen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Slochteren, 19 september 2019 
 
Namens de fractie(s) 
 
PvdA 
Anja van Duren 
 
……………………… 



 

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

……….………………….,   griffier                

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


