Amendement
Conform artikel 27 Reglement van Orde gemeenteraad Het Hogeland

Datum:

9 september 2020

Indiener:

Kick Mulder

Fractie:

GemeenteBelangen

Onderwerp:

Concept-Regionale Energie Strategie (RES) Groningen

Ondergetekende(-n) stelt / stellen het volgende amendement voor:
1. Aanpassing van de besluittekst onder het eerste aandachtsstreepje, waarmee duidelijk
gemaakt wordt dat 1,42 TWh als bijdrage van Het Hogeland vaststaat;
2. Toevoeging aan de besluittekst dat alleen wanneer bij realisatie van het project Windpark
Eemshaven West voldaan wordt aan de voorwaarden van samenspraak met en profijt voor
de bevolking met dit project meer aan het bod kan worden bijgedragen,

zodat het besluit als volgt zal luiden:
De raad besluit:
de Concept RES Groningen en de ambitie om te komen tot een bod van 5,7 TWh in 2030,
waarvan 1,42 TWh als bijdrage van de gemeente Het Hogeland, vast te stellen;

dat het project Windpark Eemshaven West alleen kan bijdragen aan het bod wanneer het
project in samenspraak met de bevolking wordt gerealiseerd en de bevolking profiteert van de
opbrengst uit de duurzame energiebron;
bij de Stuurgroep RES Groningen het belang te benadrukken van een goede kwalitatieve en
strategische onderbouwing als grondslag voor het definitief vaststellen van de RES 1.0. Daarnaast bij
de Stuurgroep RES het belang te benadrukken van een goede, tijdige en transparante communicatie
met burgers en belanghebbenden en hier hoge prioriteit aan te geven.

Toelichting
Met een bijdrage van 1,42 TWh levert Het Hogeland een meer dan evenredige bijdrage aan de totale
landelijke opgave. Op dit moment is het niet opportuun om naast de 1,42 TWh aan geplande
projecten ook nog eens de ambitie van 0,3 TWh om te zetten in vast te stellen projecten. De
realisatie hiervan kan in onze ogen alleen onder strike voorwaarden plaatsvinden. Naar onze mening
doet een dergelijk duidelijke stellingname in de besluitvorming recht aan de verantwoordelijkheid die
Het Hogeland reeds heeft genomen. Ook een eventuele restverdeling kan daarmee niet meer voor
rekening van Het Hogeland komen.
Door de te stellen voorwaarden op te nemen in de besluitvorming willen wij zowel het belang van
participatie, als ook de kansen om mee te profiteren voor de lokale bevolking benadrukken.
Inwoners moeten kunnen meedenken en -doen met de plannen in hun directe leefomgeving.
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