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Zaaknr.: 659 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 april 2021, gelet op; 

 

de Grondwet artikel 124 en de Gemeentewet (kaderstellende en controlerende rol van de raad), 

en; 

 

gelet op; 
- het klimaatakkoord waarin afgesproken is ons in te spannen om de afspraken uit te voeren 

en daarmee de afgesproken doelstellingen en maatregelen binnen de in het klimaatakkoord 
opgenomen uitvoeringskaders te realiseren. 

- het Interbestuurlijk programma (IBP) waarin de regionale overheden hebben afgesproken 

gezamenlijk te gaan werken aan Regionale Energiestrategieën (RES); 
- de intentieverklaring van 24 januari 2019 om de provincie Groningen geografisch te zien als 

één RES-regio en hiervoor, samen met de twaalf gemeenten, de provincie en de twee 
waterschappen een startdocument op te stellen;  

- het startdocument dat de gemeente Midden-Groningen op 19 september 2019 heeft 
vastgesteld met daarin inhoudelijke uitgangspunten voor de op te stellen regionale energie 
strategie; 

- de aandachtspunten die Raadscommissie van Midden-Groningen heeft meegegeven tijdens 
de behandeling van het tussentijdse consultatiedocument; en  

- de aandachtspunten die de Raad heeft meegegeven middels het vaststellen van een 
tweetal moties bij het vaststellen van de concept-RES; 

 

Besluit 

 
1 De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Groningen vast te stellen 
 
2 Het college de opdracht te geven om in het verlengde van de RES 1.0 gezamenlijk als overheden 
en stakeholders uit te werken, het gaat dan om: 
 

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



   

 Pagina: 2 van 2 

 Zaak: 659 

 

   

 

 

(uiterlijk 1 juli 2022); 
b. Doorontwikkeling van onderlinge afstemming van methoden om invulling te geven aan de 

regionale afstemming over lokaal eigendom en participatie. Gestreefd wordt naar afronding 
voor 1 januari 2022 (uiterlijk 1 juli 2022); 

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

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

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

 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni 2021. 
 
De raad van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
 
 
Adriaan Hoogendoorn 
Voorzitter 

Mieke Bouwman 
Griffier 

 

 

 


