Memo – uitkomsten consultatie
1. De benodigde informatie om voor de concept RES een keuze te maken ten
aanzien van het bod voor duurzame opwekking van elektriciteit
Een groot deel van de Groninger fracties hebben bij het consultatiepunt over elektriciteit aangegeven naar
welk van de drie gepresenteerde opties de voorkeur uitgaat. Een aantal fracties wil temporiseren of juist
een pas op de plaats maken. Deze fracties zien het liefst een bod van 4 TWh. Een aantal fracties ziet graag
een bod richting 7 TWh of meer. Voor de meeste fracties gaat echter de voorkeur uit naar het middelste
bod van 5,5 – 6TWh. Aandachtspunt dat daarbij regelmatig wordt genoemd is het aanhouden van een
eventuele marge in het bod aan het Rijk. Deze marge is mogelijk wenselijk mochten projecten niet doorgaan
of ambities niet kunnen worden verwezenlijkt.
Conclusie: Fracties geven aan voldoende informatie te hebben om een standpunt over het bod te kunnen
bepalen. Uitleg en inzicht geven in een eventuele marge is zeer wenselijk. Op basis van de inventarisatie
lijkt er een meerderheid haalbaar voor het midden bod van 5,5 - 6 TWh.

2. Het schaal-bij-schaal principe in de ruimtelijk uitwerking
In het algemeen wordt het schaal-bij-schaal principe ondersteund. Voor ruimtelijk inpassing zijn ecologie en
het benutten van daken voor het opwekken van zonne-energie terugkomende aandachtspunten die zijn
genoemd. Verder is aangegeven dat het ruimtelijke uitwerking voor de RES1.0 de mogelijkheid moet blijven,
bieden, om gedragen initiatieven vanuit inwoners mogelijk te maken, zo wordt bijvoorbeeld de
“dorpsmolen” meerdere malen genoemd. Bij verdere uitwerking moeten koppelkansen zoveel mogelijk
benut worden zodat het een duidelijk integrale strategie vormt.
Conclusie: Er lijkt een meerderheid om het principe van schaal-bij-schaal verder uit te werken in de
RES1.0 en af te wegen tegen alternatieve principes.

3. Gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden voor groen gas
De meeste fracties zien de noodzaak om in te zetten op een regionale verkenning naar nieuwe bronnen voor
verwarming, waaronder groen gas. Meerdere fracties stellen daarbij de voorwaarde om geen biomassa voor
energieopwekking te importeren uit andere landen en indien nodig zoveel mogelijk biomassa uit de regio te
gebruiken. Daarbij wordt ook breed het belang van de ontwikkeling van groene waterstof benadrukt.
Conclusie: Vanuit de RES Groningen worden de mogelijkheden voor gebruik groen gas verder onderzocht.
Daarnaast lijkt er de behoefte om onderwerpen als biomassa en waterstof nader te verkennen en
beschrijven.

4. Gezamenlijk optrekken in de uitvoering van de warmtetransitie
Gezamenlijk optrekken in de uitvoering van de warmtetransitie wordt door een grote meerderheid als zinvol
beschouwd. Een groot zorgpunt bij veel fracties is de betaalbaarheid van de warmtetransitie. Hierbij ook
een rol weggelegd voor het Rijk in het onderzoeken en ontwikkelen van financiële instrumenten die de
warmtetransitie mogelijk maken voor alle inwoners. Daarnaast wordt er vanuit het Rijk ook ondersteuning
verwacht van lokale overheden om de warmtetransitie te realiseren. Enkele fracties stellen voor om vanuit
de regio deze wensen nadrukkelijk neer te leggen bij het Rijk. Meerdere fracties benadrukken het belang
van goed isoleren en energiebesparing, en vinden dat dit onvoldoende belicht wordt in het
consultatiedocument. Andere zaken die volgens een aantal fracties nadere uitwerking verdienen zijn de
effecten voor werkgelegenheid en het behouden en werven van gekwalificeerde arbeid.
Conclusie: richting de RES1.0 kan verder onderzocht worden hoe de RES-partners het beste kunnen
samenwerken in de warmtetransitie. Daarnaast moet helder worden gemaakt wat de regio van de
Rijksoverheid verwacht op dit punt. Tenslotte moet het belang van energiebesparing duidelijk
beschreven worden.

5. Een Groninger model voor Lokaal eigendom onderzoeken
Lokaal eigendom en participatie in energieprojecten worden door alle partijen zeer belangrijk gevonden en
zijn dan ook voor verdere uitwerking van de voorgestelde modellen. Een veel genoemde voorwaarde
hiervoor is dat alle inwoners in principe in staat moeten zijn om deel te kunnen nemen aan lokale
energieprojecten, ook inwoners die zelf niet over de benodigde financiële middelen beschikken. Enkele
fracties geven aan dat in de RES extra aandacht uit moet gaan naar inwoners met een kleine beurs om zo
ook de strijd aan te gaan tegen energiearmoede.
Enkele partijen geven expliciet aan de keuze te willen houden voor verschillende modellen waarbij wordt
aangegeven dat het wel goed is om een aantal opties verder uit te werken. Voor de gemeente Groningen
geldt dat een meerderheid van de fracties de voorkeur heeft voor meer dan één model voor lokaal
eigendom.
Veel fracties benadrukken het belang om energiecoöperaties mee te nemen in de ontwikkelingen rondom
lokaal eigendom en participatie. Verder is de suggestie gedaan om lokaal eigendom een voorwaarde te
maken voor nieuwe SDE-subsidies. Deze boodschap zou moeten worden uitgedragen naar het Rijk.
Conclusie: Er is voldoende behoefte aan nader onderzoek naar de mogelijkheden om lokaal eigendom en
participatie invulling te geven richting de RES 1.0.

6. Een regionale campagne gericht op informeren/ consulteren
Vrijwel alle fracties zijn het eens over de noodzaak van goede communicatie naar de burgers. In zeven van
de elf geconsulteerde raden heeft een meerderheid de voorkeur aangageven voor een regionale
communicatiecampagne. De gemeenteraad van Groningen geeft aan geen voorkeur te hebben voor een
regionale informatiecampagne. Bij de resterende gemeenten is er niet of door enkele fracties gereageerd
op dit punt.
Er bestaan wel verschillen over de invulling van een regionale campagne. Een aantal fracties hebben
aangegeven dat een regionale campagne over de energietransitie moet gaan en niet over de RES zelf. Een
aantal fracties hebben daarentegen uitgesproken juist wel over de RES te willen communiceren en mogelijk
ook inwoners te betrekken bij het proces van de RES. Meer overeenstemming is in het punt dat aanvullend
op een regionale campagne lokaal maatwerk mogelijk moet zijn, waarbij gemeente zelf met inwoners in
gesprek kunnen over specifieke projecten. De regionale campagne moet voorzien in betrouwbare informatie
over de energietransitie, de maatregelen die mensen zelf kunnen nemen en welke kosten hieraan
verbonden zijn. Daarbij is door enkele fracties de suggestie gedaan om hiervoor gebruik te maken van het
energieloket. Enkele fracties uiten hun zorgen over de beschikbare financiële en personele middelen om
een regionale informatiecampagne te organiseren.
Conclusie: dit moet nog worden besproken in de stuurgroep van 2 april.

