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Onderwerp: Schriftelijke vragen CU met als onderwerp ‘energie verbruik, op weg naar 2050, 100% hernieuwbare energie’

Geachte leden van de Raad,

Op 3 mei 2021 heeft de Christen Unie een aantal vragen over het onderwerp ‘Energie verbruik, op 
weg naar 2050, 100% hernieuwbare energie’ (art. 33 RVO) aan het college gesteld. Dit naar 
aanleiding van Regionale Energie Strategie 1.0 die binnenkort ter vaststelling aan de raad wordt 
aangeboden. In deze raadsbrief wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen.

 Is het duidelijk hoeveel energie er in onze gemeente gebruikt wordt en wat de bron nu is?

In de gemeente Midden-Groningen wordt 10.294 TJ aan energie verbruikt (2017; bron 
klimaatmonitor). Dit energieverbruik omvat aardgasgebruik, elektriciteitsverbruik, stadswarmte voor 
woningen, energieverbruik door verkeer en vervoer, en warmte geproduceerd met hernieuwbare 
bronnen (zoals bijvoorbeeld biogas). 10.294 TJ = 2844 TJ elektriciteit (inclusief zonnestroom achter 
de meter) + 5391 TJ warmte + 2059 verkeer en vervoer.

Totaal wordt in de RES-regio Groningen 90.888 TJ aan energie verbruikt waarvan 17905 TJ door de 
gebouwde omgeving. 17.905 TJ = 13.030 Woningen +4875 Utiliteit.

 Hoeveel bedrijven nu nog gas gebruiken en wat het equivalent is aan stroom is, zodra ze van 
het gas af gaan/willen?

Het totaal aan gasverbruik door bedrijven en instellingen in Midden-Groningen is 108.411.000 m3 
(2017; bron klimaatmonitor). Dit is 3813 TJ. Gas wordt verbruikt voor verwarmingsdoeleinden maar 
tevens als grondstof in diverse chemische productieprocessen. Als bedrijven van het aardgas af gaan 
zijn daarvoor meerdere opties, zoals bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte, warmtepompen, of 
biogas. Het equivalent stroom zodra bedrijven van het gas af gaan is daarom niet eenvoudig te 
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bepalen.

 Hoeveel oppervlakte zonnepanelen of andere energiewinningsmogelijkheden er dan zouden 
moeten zijn?

Dit is niet eenvoudig te bepalen; zie vorig antwoord.

 Is het beschikbaar gestelde oppervlakte voor zonnepanelen in lijn met deze behoefte op 
midden-lange en lange termijn?

Als de 600 ha zon in Midden-Groningen zijn gerealiseerd wordt binnen onze gemeentegrenzen 0,60 
TWh aan zonne-energie opgewekt. (bron: RES 1.0, tabel in paragraaf 1.1). Dit is 2160 TJ, en is 
ongeveer 1/5 van het totale energieverbruik in de gemeente MG, en 75% van het elektriciteitsgebruik 
van de gemeente MG.

 Is de geplande infrastructuur in lijn met de berekende behoefte? Indien niet, in welke 
oplossingen denk het college? En op welke termijn is dit dan op orde?

Het RES-bod betreft 5,7 TWh in 2030. Enexis verwacht dat deze 5,7 TWh op het net aangesloten kan 
worden.

 Heeft het college in beeld, hoeveel er gebruik gemaakt kan worden van bestaande daken en 
welke belasting er dan op landbouwgrond valt te verwachten?

De theoretische potentie van zon-op-dak (projecten > 15 kWp) is in RES-verband onderzocht en 
bedraagt 1,1 TWh. Voor een toelichting hierop verwijzen wij u naar de raadsbrief ‘zon-op-dak’ van 17 
mei 2021.

 Heeft het college in beeld welke impact het op de werkgelegenheid het gaat hebben als we 
extra hectares voor zonne-energie niet beschikbaar gaan stellen?

5,7 TWh levert 26.000 arbeidsjaren tot 2030 op (bron: de impact van de RES op de Groningse 
economie en werkgelegenheid (bijlagerapport bij de RES). Dit betreft tijdelijke werkgelegen die 
ontstaat tijdens de realisatiefase van zon- en windprojecten. 600 ha zon in Midden-Groningen 
leveren 1550 arbeidsjaren op.

Aanvullend kan worden opgemerkt dat de duurzame energiesector zowel in termen van aantal 
vestigingen als in werkgelegenheid een stijgende trend vertoont. Echter, hoewel de duurzame 
energiesector groeiende is, kan deze groei (nog) niet compenseren voor de netto krimp in 
werkgelegenheid in de fossiele energiesector.

 Het lijkt erop dat andere gemeentes, hun verantwoordelijkheid niet nemen in deze regio. Hoe 
staat het college hierin?

In de RES gaat het om een bod per regio. Wij zijn van mening dat de regio Groningen met het bod 
van 5,7 TWh haar verantwoordelijkheid neemt. 

 Nemen we genoeg verantwoordelijkheid voor het energiegebruik op eigen grondgebied en 
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vragen we dit ook van andere regio’s?

5,7 TWh is 20520 TJ; het energiegebruik in de regio Groningen is 90.888 TJ. De opdracht vanuit het 
Klimaatakkoord is om in 2030 landelijk minimaal 35 TWh energie duurzaam op land op te wekken. 
Zoals het er naar uitziet wordt dat doel ruimschoots gehaald. Met het Groningse bod en de bijdrage 
daaraan van Midden-Groningen denken wij genoeg verantwoordelijkheid te nemen. 

 Er wordt op dit moment gepland met eenheden van hectares. Er zijn zonnepanelen van 290 
Wp tot en met 600Wp per stuk verkrijgbaar met stijgende lijn. Een groot verschil voor de 
opbrengst per hectare en hectares kunnen we maar 1x uitgeven. Zou daar ook een koppeling 
gemaakt kunnen worden met opbrengst per hectare?

Met 600 ha wordt ongeveer 0,60 TWh aan elektriciteit opgewekt. Deze 0,60 TWh is gebaseerd op 
opgaves van ontwikkelaars en benchmarks van gerealiseerde parken. Deze opbrengst is berekend op 
basis van de huidige stand der techniek, ofwel zonnepanelen van zo’n 300 Wp. Met panelen van 600 
Wp zal de opbrengst verdubbelen. Gekeken naar de opbouw van het RES-bod, dient ongeveer 1TWh 
(ambities) nog te worden ontwikkeld. Bij inzet van panelen met een piekvermogen van 600 kWp 
kan theoretisch twee keer zoveel elektriciteit worden opgewekt dan wel met de inzet van de helft 
van de hectares eenzelfde opbrengst worden behaald. In de praktijk is gebruik van 600 Wp-panelen 
echter niet vanzelfsprekend. Zo kan de business-cases mogelijk minder aantrekkelijk worden en is 
aansluiting op het net ook geen vanzelfsprekendheid.  

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


