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1. Voorstel 

1. Het vaststellen van de concept-Regionale Energie Strategie Groningen. 
2. Verkenningen uit te voeren over  

a. Regionale warmtevraagstukken 
b. Mogelijke, aanvullende ruimtelijke principes om de energietransitie verder vorm te geven en 
in te vullen 
c. Mogelijkheden om participatie bij duurzame energieprojecten verder vorm te geven en in te 
vullen. 

 

2. Inleiding 

Dertig regio’s staan voor de opgave in 2030 op hun grondgebied jaarlijks gezamenlijk 35 

TeraWattuur (TWh)1 elektriciteit te produceren die is opgewekt uit windenergie en zonne-energie 

op land. Zij stellen alle dertig een Regionale Energiestrategie (RES) op, waarin zij aangeven hoe zij 

daaraan willen bijdragen. Zo is het vastgelegd in het landelijke klimaatakkoord van juni 2019, dat 

mede is ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal 

Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Eén van de dertig regio’s is de regio Groningen 

bestaande uit vijftien regionale overheden: twaalf gemeenten, twee waterschappen en de 

provincie. Wat draagt de Regio Groningen bij aan die landelijke toename van 35 TWh duurzame 

energie op land? Op welke manier, en waar? Daarover gaat de concept-RES. 

 

Het antwoord op de eerste vraag is het bod dat de regio Groningen hiervoor doet aan de 

rijksoverheid. Groningen biedt aan 5,7 TWh voor zijn rekening te nemen. Dit bod is opgebouwd uit 

                                                 
1 1 TWh is hetzelfde als 1000 GWh en 1 miljoen MWh. Het grootste zonnepark van Nederland, 
gelegen in Sappemeer, gaat op jaarbasis ongeveer 100000 MWh produceren, ofwel 0,1 TWh. De 
hele provincie Groningen gebruikt jaarlijks ongeveer 5,5 TWh, zo‘n 4.0 TWh voor de industrie en 
1,5 TWh voor woningen en gebouwen. 
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bestaande projecten (“de basis”), aangevuld met vastgestelde beleidsdoelen van gemeenten 

(“bouwstenen”). 

 

We lichten dit bod van 5,7 TWh nader toe. 4 TWh staat vast; deze energieparken zijn in 2020 al in 

gebruik of in aanbouw, of worden tussen nu en eind 2023 gebouwd. De financiën, de vergunning en 

een aansluiting op het elektriciteitsnet is voor al deze projecten geregeld.  Die 4 TWh zijn de basis 

van het Groninger bod. 

 

Als gemeenten de ambities uitvoeren die ze daar bovenop in hun beleid hebben vastgelegd, kan de 

productie van duurzame elektriciteit in Groningen in 2030 oplopen tot 6,3 TWh. Ambities en 

projecten die onder de aanvullende 2,3 TWh vallen worden de bouwstenen genoemd. De productie 

van duurzame energie willen gemeenten vooral realiseren met de aanleg van zonneparken. Eén van 

de bouwstenen is overgenomen uit het vastgestelde zonneparkenbeleid van de gemeente Midden-

Groningen, namelijk de ambitie van 600 ha zonneparken in 2030 in Midden-Groningen. Een deel van 

de ambities/projecten die optellen tot 2,3 TWh moet op onderdelen echter nog worden 

uitgewerkt. Zo zijn in Midden-Groningen hiervoor bijvoorbeeld nog niet alle beoogde locaties in 

beeld. En niet in alle gevallen kan de aansluiting van op handen zijnde projecten op het 

elektriciteitsnet nu al worden gegarandeerd. Een deel van de ambities/projecten die optellen tot 

2,3 TWh zal onverhoopt niet haalbaar blijken; daarom stelt de regio haar bod vast op 5,7 TWh. 

Voor dit bod draagt zij in gezamenlijk de verantwoordelijkheid. 

 

Andere belangrijke vragen in de concept RES zijn: wat is ervoor nodig om steeds meer woningen en 

gebouwen in de Regio Groningen te verwarmen met andere energiebronnen dan aardgas? Hoe is het 

mogelijk duurzame energie op te wekken met respect voor het Groninger landschap? Hoe kunnen 

we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Groningen hierbij betrekken? Hoe 

zorgen we dat zij meedelen in de opbrengsten van de opwek van duurzame energie? Wat moeten 

we nog verder uitzoeken de komende maanden? En wat heeft de Regio Groningen nodig van het 

Rijk om zijn ambities te kunnen realiseren? 

 

Een belangrijke vraag aan het Rijk is hoe de energietransitie gefinancierd gaat worden. In onze dun 

bevolkte provincie is het kostbaar om warmte te transporteren en woningen aan te sluiten op 

nieuwe warmtebronnen. Andere duurzame verwarmingsopties zijn pas goed te realiseren als 

woningen goed geïsoleerd zijn hetgeen voor een groot deel van de woningenvoorraad in de 

provincie, en de gemeente Midden-Groningen, niet opgaat. Deze kosten zijn niet op te brengen 

door particulieren en regionale overheden, Daar willen we met het Rijk over in gesprek. 

 

Belangrijk in het vervolgtraject is tevens het informeren van de bewoners van Midden-Groningen. 

Het accent ligt hierbij op de energietransitie en in mindere mate op de RES. We gaan ervan uit dat 

het Rijk het voortouw neemt bij de communicatie over energietransitie in het algemeen. De 

gemeente neemt zelf vervolgens de communicatie op zich hoe de energietransitie op lokale schaal 

doorwerking vindt en wat dit betekent voor de inwoners van Midden-Groningen. 

 

De concept RES is een voorlopig document. Het is een bod, een voorstel. Over een jaar, op 1 juli 

2021, is het eerste echte plan klaar. Dat is de RES 1.0. De RES 1.0 heeft een andere status dan het 

concept. De RES 1.0 is een bindende afspraak tussen Rijk en regio. Die afspraak gaan we daarna 

tweejaarlijkse aanpassen en vernieuwen. In 2023 moeten we de RES 2.0 klaar hebben, in 2025 
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versie 3.0. De nadruk bij de RES 1.0 ligt op het halen van de 35 TWh, bij de RES 2.0 gaat het meer 

over de doelen in de warmtetransitie2. 

 

(Over staat in de concept-RES en de samenvatting vermeld dat de RES 1.0 dient te worden 

aangeleverd op 1 maart 2021. Dit was ten tijde van het afronden van de rapportage concept-RES de 

correcte datum. Daar de rapportage vanaf dat moment binnen de verschillende overheden op route 

is gegaan, is besloten de data zoals vermeld in de rapportage concept-RES niet aan te passen. In 

verband met Corona is de aanleverdatum voor de RES 1.0 nadien gewijzigd in 1 juli 2021. De datum 

voor het opleveren voor de concept-RES is nog steeds 1 juni 2020. Het moment van aanleveren van 

een bestuurlijk vastgestelde concept-RES is verruimd naar 1 oktober 2020.) 

 

Tot slot, omdat alle regio’s gelijktijdig hun bod doen, wordt in de loop van juni/ juli bekend of zij 

gezamenlijk denken te kunnen voldoen aan de vereiste 35 TWh opwek. Het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) toetst de dertig voorstellen, beoordeelt of de gemaakte berekeningen kloppen 

en de 35 TWh wordt gehaald.  Als dat zo is – en die kans lijkt groot, op grond van wat tot nu toe 

bekend is – kunnen we het concept verder uitwerken. Het is ook mogelijk dat de dertig regio’s 

samen niet aan 35 TWh komen. In dat geval vindt nader overleg plaats tussen de regio’s. De VNG, 

het IPO en de Unie van Waterschappen voeren dat overleg namens alle gemeentes, provincies en 

waterschappen. Als ook dat niet leidt tot een totaal bod van ten minste 35 TWh kan de 

rijksoverheid ingrijpen. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De regio Groningen, bestaande uit vijftien regionale overheden doet op 1 juni haar concept bod aan 

de rijksoverheid ‘hoe bij te dragen aan de 35 TWh energie op land in 2030‘.  De regio heeft 

hiervoor een Regionale Energie Strategie opgesteld; deze is een uitvloeisel uit het landelijk 

klimaatakkoord. De regio Groningen gaat voor een bod van 5,7 TWh. Deze 5,7 is opgebouwd uit 4,0 

TWh opgewekt in parken van windparken en zonneparken waarover reeds is besloten en al deels in 

bedrijf zijn en uit 1,7 TWh aan ambities in door de twaalf gemeenten anno 2020 vastgesteld beleid. 

 

Tevens gaat de concept RES in op wat is ervoor nodig om steeds meer woningen en gebouwen in de 

Regio Groningen te verwarmen met andere energiebronnen dan aardgas, hoe het mogelijk is 

duurzame energie op te wekken met respect voor het Groninger landschap, en hoe kunnen we 

inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Groningen hierbij kunnen betrekken en 

ervoor kunnen zorgen we dat zij meedelen in de opbrengsten van de opwek van duurzame energie? 

 

Deze vraagstukken krijgen nadere uitwerking in de periode tot 1 juli 2021, wanneer de definitieve 

RES wordt opgeleverd. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Zoals opgemerkt in de inleiding is de concept RES een voorlopig document. Het is een bod, een 

voorstel. Over een jaar, op 1 juli 2021, is het eerste echte plan klaar. Dat is de RES 1.0. De RES 1.0 

heeft een andere status dan het concept. De RES 1.0 is een bindende afspraak tussen Rijk en regio. 

 

                                                 
2 Warmtetransitie is de overgang van aardgas naar duurzame bronnen voor de verwarming van 
huizen en gebouwen. Energietransitie is het geheel van veranderingen bij de overgang van fossiele 
energie naar duurzame bronnen. 
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Het vaststellen van de concept-RES door de raden is geen vereiste voor het Rijk. De regio 

Groningen heeft er echter voor gekozen om de concept-RES wél door de raden te laten vaststellen. 

Zij vraagt de Raad van Midden-Groningen in te stemmen met de voorliggende concept-RES. 

 

5. Beoogd effect 

Met het vaststellen van de concept-RES door de raad van Midden-Groningen wordt bij aanbieden 

van de concept-RES aan het Rijk aangegeven dat de raad van Midden-Groningen met de concept-

RES heeft ingestemd. 

 

Daarnaast wordt met het instemmen met de concept-RES (mede) invulling gegeven aan de doelen 

‘het vergroten van de duurzame energieproductie binnen onze gemeente‘ en ‘het actief betrekken 

van burgers bij de energietransitie door ervoor te zorgen dat de baten van de noodzakelijke 

investeringen in de regio blijven‘ zoals vastgesteld in de duurzaamheidsvisie van Midden-Groningen. 

 

6. Historische context 

Op 19 september 2019 is het Startdocument RES vastgesteld met daarin inhoudelijke 

uitgangspunten voor de op te stellen regionale energie strategie. Op 23 januari 2020 is een RES-

conferentie voor raadsleden van de provincie Groningen georganiseerd. Deze is druk bezocht door 

raadsleden van de gemeente Midden-Groningen. Op 5 maart 2020 is het consultatiedocument RES 

besproken in de Raadscommissie van de gemeente Midden-Groningen. Naar aanleiding hiervan is 

een brief met aanbeveling aan de Stuurgroep van de RES gestuurd. De aanbevelingen van de diverse 

lokale overheden zijn gedeeltelijk verwerkt in de concept-RES die nu voorligt. Een ander deel van 

de aanbevelingen krijgt nadere uitwerking in het vervolgtraject op weg naar de RES 1.0. 

 

7. Argumenten 

1. Met het vaststellen van de concept-RES door de gemeente Midden-Groningen geeft zij aan 

dat zij samen met de overige gemeenten, het waterschap en provincie hiervoor de 

verantwoordelijkheid wil dragen. 

 

De Regio Groningen heeft in het startdocument aangegeven dat zij een realistisch bod zal 

uitbrengen. De 15 Groninger overheden hebben de concept RES vervolgens opgesteld in goed 

overleg. Deze concept-RES toont dat de regio Groningen gezamenlijk haar verantwoordelijkheid 

heeft genomen; er wordt een goed onderbouwd en realistisch bod uitgebracht aan het Rijk. 

 

2. Tegelijkertijd is deze concept-RES de basis voor nader onderzoek en voor verdere 

bespreking. Zij biedt duidelijkheid over de thema’s die in gezamenlijkheid in de Regio 

Groningen aan een nadere verdieping worden onderworpen als ook op welke onderwerpen 

de Regio Groningen steun van het Rijk verlangt. 

 

Nadere verdieping zal in elk geval plaatsvinden op 1) de regionale warmtevraagstukken, 2) de 

mogelijke, aanvullende ruimtelijke principes om de energietransitie verder vorm te geven en in te 

vullen, en 3) Mogelijkheden om participatie bij duurzame energieprojecten verder vorm te geven 

en in te vullen. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

5,7 TWh, het bod dat de regio Groningen doet voor 2030, is realistisch en haalbaar. De basis en 
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bouwstenen van het Groninger bod bedragen 6.3 TWh, Hiervoor nemen de 15 regionale overheden 

gezamenlijk de verantwoordelijkheid. In de 6.3 TWh  is ruimte ingebouwd voor het (onverhoopt) 

niet realiseren van ambities die op onderdelen nog moeten worden uitgewerkt of voor projecten 

waarvoor de aansluiting op het elektriciteitsnet niet nu kan worden gegarandeerd. Het bod brengt 

in deze weinig risico’s met zich mee. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat om duurzame 

energieprojecten op land te realiseren draagvlak bij de bevolking relevant is. Een goede ruimtelijke 

inpassing en omwonenden mee laten delen in de opbrengsten kan hieraan bijdragen. Ruimtelijke 

inpassing en ‘meedelen‘ zijn onderwerpen die nog nadere uitwerking behoeven in het 

vervolgtraject, en in afstemming met de inwoners van Midden-Groningen. Dit vraagt om een 

zorgvuldig traject; als dit niet goed gebeurt  brengt dit risico’s met zich mee.   

 

9. Financiële paragraaf 

Voor het maken van de RES zijn middelen nodig. Het Nationaal Programma RES wordt heeft voor 

2019-2021 jaarlijks €12 miljoen ter beschikking gesteld voor ondersteuning, kennisvergaring etc. 

van de RES-regio’s en het Nationaal Programma. Voor de RES regio Groningen komt dit neer op 

circa € 450.000, gedurende drie jaar. De gemeente Groningen beheert deze rijksbijdrage; over 

uitgaven uit dit budget wordt in RES-Groningen-verband in gezamenlijk besloten. De  rijksbijdrage 

wordt hoofdzakelijk gebruikt om de benodigde uitgaven aan de inhuur van externen te bekostigen. 

Op dit moment is een deel van het bedrag reeds uitgegeven. Naar verwachting is het toegekende 

bedrag door het rijk toereikend om alle uitgaven te bekostigen tot het moment van opleveren van 

de RES 1.0. Daarnaast vraagt de RES Groningen personele capaciteit van alle betrokkenen 

organisaties. De ambtelijke organisaties leveren de personele capaciteit zo veel mogelijk naar rato 

en naar kunnen; de werkzaamheden die in het kader van de RES worden verricht behoren tot het 

reguliere werkpakket van de ambtenaren.  

 

Daarnaast brengt de uitvoering van de warmtetransitie, onderdeel van de RES, hoge kosten met 

zich mee. De nadruk van de RES 1.0 (op te leveren op 1 juli 2021) ligt op de productie van 

duurzame energie op land. In de RES 2.0, die gereed dient te zijn in 2023, ligt de nadruk op de 

warmtetransitie. Bij het opleveren van deze concept-RES is reeds nadrukkelijk een vraag bij het 

Rijk neergelegd op welke wijze de energietransitie gaat worden gefinancierd. Alvorens definitieve 

afspraken met het rijk gemaakt worden, dient er meer duidelijkheid te zijn over wie deze transitie 

gaat bekostigen. 

 

10. Communicatie 

Vanuit de Regio Groningen is een gezamenlijk persbericht opgesteld over de concept-RES die aan 

het Rijk zal worden aangeboden. Dit persbericht is 14 april verschenen. Deze datum is gekozen 

omdat op deze dag de concept-RES bij de eerste van de partners aan het bestuur is aangeboden. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Bij het opstellen van de concept-RES zijn externe belanghebbende organisaties betrokken. Een 

aantal malen is een gezamenlijke Stuurgroep-klankbordgroep bijeenkomst georganiseerd waarin 

belanghebbende organisaties ideeën, vraagstukken en meningen hebben kunnen inbrengen. 

 

In het vervolgtraject van de concept-RES 1.0 (op te leveren 1 juni 2020) maar de RES (op te leveren 

op 1 juli 2021) is zeer nadrukkelijk aandacht voor de nadere uitwerking van de vraagstukken hoe bij 

de opwek van duurzame energie inwoners, bedrijven en overige maatschappelijke organisaties in 



   

 Pagina: 6 van 6 

 Datum: 8 april 2020 

 Zaak: 2019-001133 

 

 

Groningen te betrekken en hoe ervoor te zorgen we dat zij meedelen in de opbrengsten van de 

opwek van duurzame energie en/of het lokaal eigenaarschap te organiseren. 

 

Tevens zullen de inwoners van de gemeente Midden-Groningen worden geïnformeerd over de 

energietransitie in de brede zijn en de (potentiële) lokale gevolgen van de energietransitie voor de 

inwoners van Midden-Groningen. 

 

Eén en ander is in overeenstemming met de moties van de PvdA en GBMG zoals aangenomen in de 

de raadsvergadering van 19 september 2019. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Concept-RES Groningen 

2 Samenvatting Concept RES_A4 Versie 07-04-20 

 

Ad bijlage 1 en 2: in de concept-RES en de samenvatting staat vermeld dat de RES 1.0 dient te 

worden aangeleverd op 1 maart 2021. Dit was ten tijde van het afronden van de rapportage 

concept-RES de correcte datum. Daar de rapportage vanaf dat moment binnen de verschillende 

overheden op route is gegaan, is besloten de data zoals vermeld in de rapportage concept-RES niet 

aan te passen. In verband met Corona is de aanleverdatum voor de RES 1.0 nadien gewijzigd in 1 

juli 2021. De datum voor het opleveren voor de concept-RES is nog steeds 1 juni 2020. Het moment 

van aanleveren van een bestuurlijk vastgestelde concept-RES is verruimd naar 1 oktober 2020. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


