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Onderwerp: Consultatiedocument Regionale Energie Strategie (RES) 

 

Geachte leden van de raad, 

 
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de Regionale Energie Strategie (RES) 
Groningen middels voorliggend consultatiedocument. Het document is bedoeld als tussenstap in het 
traject om te komen tot een concept-RES (voorzien in april/mei 2020).  
 
Rol en bevoegdheden gemeenteraad in deze fase 
De gemeenteraden, Provinciale Staten en de waterschappen hebben met de vaststelling van het 
startdocument RES kaders gesteld voor de op te stellen strategie. Tijdens de behandeling van dit 
startdocument kwam uit verschillende raden de wens naar voren tijdig betrokken te worden bij de 
totstandkoming van de RES Groningen. Om die reden is een raads- en statenconferentie 
georganiseerd op 23 januari 2020. De uitkomsten van deze raads- en statenconferentie zijn verwerkt 
in het voorliggende consultatiedocument, dat tevens de eerste bevindingen van de diverse 
werkgroepen bevat. Deze inhoud vormt de basis voor het opstellen van de concept RES. 
 
Wij vernemen graag uw reactie op dit consultatiedocument. Het consultatiedocument schets ‘het 
speelveld‘. Zou u relevante informatie aan het document willen toevoegen? Wilt u de 
projectorganisatie ideeën en inzichten meegeven die volgens u mee moeten worden gewogen bij het 
opstellen van de concept-RES. Wat wilt u de RES-projectorganisatie verder nog meegeven? Vanuit 
de RES-organisatie is u daarnaast een aantal vragen gesteld die terug te vinden zijn in het 
consultatiedocument in hoofdstuk 4. Met beantwoording van vragen helpt u de RES-
projectorganisatie richting te geven aan de nadere uitwerking van de concept-RES Groningen. De 
vragen gaan in op de volgende onderwerpen:  
 

1. Het schaal bij schaal principe in de ruimtelijke uitwerking; 

2. Relevante overwegingen om voor de concept RES een keuze te kunnen maken  ten aanzien 

van het bod voor duurzame opwekking van elektriciteit.   

3. Het gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden voor groen gas; 

4. Het gezamenlijk optrekken in de uitvoering van de warmtetransitie; 

5. Het onderzoeken van een eigen Groninger model voor lokaal eigendom; 

6. Een regionale campagne gericht op informeren/ consulteren. 
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Vervolg tot en met het aanbieden en beoordelen van de concept-RES Groningen  
Het consultatiedocument wordt in de Raadscommissie van 5 maart besproken. De 
Raadscommissievergadering leidt tot een brief met aanbevelingen. Deze wordt opgesteld door de 
Griffie en een bij de RES betrokken ambtenaar van de Midden-Groningen. De Griffie biedt de brief 
vervolgens aan aan de stuurgroep van de RES. 
 
De komende periode werkt de projectorganisatie RES Groningen verder aan de concept-RES.  
De gepresenteerde eerste bevindingen van de werkgroepen, de aandachtspunten uit de raads- en 
statenconferentie en de  aandachtspunten die volgen uit de bespreking van het consultatiedocument 
in de raden/raadscommissies worden meegenomen bij het opstellen van de concept-RES. 
 
Medio april bieden wij u de concept RES ter vaststelling aan. Dit vindt parallel plaats in alle Groninger 
gemeenteraden, Provinciale Staten en de dagelijkse besturen van de waterschappen.  
 
Uiterlijk 1 juni 2020 moet de RES-regio Groningen haar concept RES bij het Nationaal Programma 
RES aanleveren. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal de kwantitatieve inzet voor de 
nationale opgave doorrekenen, en het Nationaal Programma RES zal een kwalitatieve beoordeling 
geven omtrent het doorlopen proces. 
 
Het vervolg na het aanbieden van de concept RES Groningen in juni 2020 
 
RES 1.0 
In maart 2021 moet de RES 1.0 worden ingediend van het Nationaal Programma RES. Vervolgens 
wordt de voortgang van de de RES gemonitord en iedere twee jaar bijgesteld. Zo is in 2023 de RES 
2.0 voorzien.   
 
 
Hieronder is staat weergegeven welke documenten er in het RES traject in de gemeenteraad worden 
behandeld. 
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Figuur 2: Speelveld RES 

 
 
Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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