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Onderwerp:  Stand van zaken communicatie Regionale Energie Strategie 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Hierbij geven wij u een update over de communicatie rondom de Regionale Energiestrategie (RES).  

 

Context 

In mei is u een raadsinformatiebrief over dit onderwerp toegezegd, omdat goede communicatie 

richting onze bewoners rondom de totstandkoming van de RES belangrijk is. In juli bent u 

geïnformeerd over het feit dat in RES-verband in september over een gezamenlijk 

communicatietraject zou worden besloten. Aansluitend hierop zouden wij u verder informeren. 

 

Gezamenlijk communicatieplan  

In september is in RES-verband besloten de communicatie rondom de RES richting onze burgers 

sterker aan te zetten. Donderdag 3 december is er door de stuurgroep een gezamenlijke 

communicatie toolbox voor de partijen van de RES Groningen aangenomen. Deze bestaat uit een 

aantal communicatiemiddelen, zoals persberichten, vlogs en animaties, die gemeenten, 

waterschappen en de provincie kunnen gebruiken richting de verschillende doelgroepen. Hiernaast 

worden er gezamenlijke webinars georganiseerd en digitale nieuwsbrieven gepubliceerd. Tevens is 

er een planning gemaakt voor het inzetten van de middelen; voor in de periode december – maart 

2021 worden meerdere communicatiemomenten voorzien. Er is in de aanloop naar de volledige 

toolbox reeds op 21 oktober een twee pagina’s lange ‘spread’ over de RES Groningen verschenen in 

de lokale dagbladen.  

 

Samenhang RES en zonneparkenbeleid 

De RES 1.0 (vast te stellen in de zomer van 2021) gaat over elektriciteitsproductie (zon en wind op 

land) en heeft belangrijke raakvlakken met ons zonneparkenbeleid. Hierom zal dit specifieke 

deelonderwerp in de communicatie veelal aanvullend wordt aangestipt, in het bijzonder in de 

communicatie rondom concrete initiatieven als ook in de verslaggeving over de RES in de 
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dagbladen.  

 

Samenhang RES en Transitievisie Warmte 

De RES 2.0 (vast te stellen in 2022) gaat over de transitie naar duurzame warmte. Naast dat we 

deelnemen aan dit regionale traject, zijn we inmiddels ook begonnen met het vormgeven van een 

transitievisie warmte op gemeentelijk niveau. In deze visie wordt antwoord gegeven op de vraag 

wanneer en hoe de verschillende wijken in de gemeente van het aardgas af gaan. Gezien de 

inhoudelijke overlap tussen de RES 2.0 en de Transitievisie Warmte zal communicatie over beide 

trajecten nauw met elkaar worden afgestemd. De transitievisie Warmte wordt in 2021 opgesteld. 

Hierover wordt u apart geïnformeerd.  

 

Aanvullende studie naar het vormgeven van lokaal eigendom en participatie 

Onderzocht wordt om, gezamenlijkheid met andere gemeenten, beleidsinstrumenten te 

ontwikkelen om lokaal eigendom en participatie vorm te geven bij de realisatie van duurzame 

energieprojecten op land. Hiertoe wordt momenteel een inventarisatiestudie uitgevoerd. Hierbij 

zijn partijen betrokken, zoals de Groninger Energiekoepel (GREK), de Natuur en Milieufederatie 

Groningen en een aantal lokale energie-coöperaties. U wordt in het voorjaar geïnformeerd over de 

opbrengsten van deze studie.  

 

Met vriendelijke groet, 
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