
 

 

 
 
 
 
Aan:  
Nationaal Programma RES,  
Kristel Lammers  
Postbus 93218  
2509 AE DEN HAAG 
 
Onderwerp: Aanbieding concept Regionale Energiestrategie Groningen 
Opsteller: Werkgroep Regionale Energiestrategie Groningen  
Contact:  secretariaat@resgroningen.nl  
Datum:  01 oktober 2020 
 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Lammers,  

 

Alle Groninger overheden hebben in 2019 gezamenlijk besloten om de RES 1.0 voor Groningen op te gaan 

stellen. Namens de 15 overheden zijn de direct betrokken bestuurders gevraagd deel te nemen aan de 

Stuurgroep RES Groningen. 

 

Middels deze brief bieden wij u het concept aan van de Regionale Energiestrategie Groningen. De bijdrage aan 

de duurzame opwekking van elektriciteit in deze concept-RES is een optelsom van gerealiseerde projecten en 

vastgestelde ambities van de individuele overheden.  

 

Deze concept-RES is ter instemming voorgelegd aan de 12 Groninger gemeenteraden, aan de 2 Dagelijks 

Besturen van de betrokken Waterschappen en aan de Provinciale Staten van Groningen. Uit die behandeling is 

gebleken dat de inhoud en inzet van de huidige concept-RES nog niet kan rekenen op brede steun. 

 

De gemeenteraden van Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Westerkwartier en 

Westerwolde, Provinciale Staten en beide Dagelijks Besturen van de waterschappen hebben met de concept-

RES ingestemd. Tegelijkertijd hebben de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Stadskanaal deze (met 

de nodige op- en aanmerkingen) ter kennisgeving aangenomen en hebben de gemeenteraden van Oldambt, 

Pekela en Veendam in meerderheid niet met de concept-RES ingestemd.  

 

Voor de stuurgroep RES Groningen betekent dit dat er in de komende maanden aanpassingen zullen worden 

gedaan om daarmee van alle overheden steun te krijgen voor de vaststelling van de RES 1.0 medio 2021. Om 

een en ander inzichtelijk te maken, zijn in de bijlage bij deze brief de bij de behandeling aangenomen moties, 



 

 

amendementen en overige vastgestelde bedenkingen toegevoegd. Op basis hiervan worden de volgende 

onderwerpen in ieder geval uitgewerkt en verwerkt in het traject naar de RES 1.0.  

 

• De invulling van minimaal 50% lokaal eigendom: 

• Een procesaanpak voor een goede ruimtelijke inpassing van de energietransitie: 

• Een doorkijk voor na 2030 en de te verwachten toekomstige keuzes en dilemma’s. 

• Het uitgangspunt dat de realisatie van ambities van een individuele overheid in de regio geen 

gezamenlijke verantwoordelijkheid is in RES verband. 

 

Wij gaan ervan uit dat we met bovenstaande inzet voor 1 juli 2021 kunnen komen tot een breed gedragen RES 

1.0 van Groningen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de stuurgroep Regionale Energiestrategie Groningen. 

 

Hielke Westra,  

voorzitter 

 

 

Bijlagen  

1. Concept RES + Bijlagen bij concept RES 

2. Overzicht reacties ingediend bij behandeling concept-RES (moties, amendementen, raadsbrieven, etc.) 

 

 

 


