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Intentieverklaring RES Groningen 

Geactite dames en heren, 

Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat wij vandaag de intentieverklaring hebben getekend om samen met de Groninger 
gemeenten en waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's een Regionale Energiestrategie (RES)  
Groningen op te gaan stellen. Met deze brief informeren wij u over de start van dit samenwerkingsproces om te 
komen tot een RES voor Groningen en schetsen wij het te verwachten tijdpad en uw rol in dit proces. 

Eerdere behandeling in PS 
Op 14 februari 2018 hebben de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW met het Rijk in het Interbestuurlijk 
Programma (IBP) afspraken gemaakt over de samenwerking in de energietransitie. Op 12 september 2018 is 
hierover in de Statenzaal van Groningen een roadshow georganiseerd door het Rijk, IPO, VNG en Unie van 
Waterschappen bedoeld voor bestuurders en volksvertegenwoordigers van provincie, gemeenten en 
waterschappen. Hier waren ook enkele Statenleden bij aanwezig. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
Deze brief ontvangt u ter informatie. De afspraken uit het IBP zijn uitgewerkt in het Ontwerp Klimaatakkoord, 
gepresenteerd op 21 december 2018. Hierin is opgenomen dat Nederland wordt verdeeld in zelf door de regio's 
te kiezen regio's en dat er door elke regio een Regionale Energie Strategie (RES) wordt opgesteld. Hiervoor zijn 
de regionale overheden gezamenlijk opdrachtgever. 

Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben wij gezamenlijk met de gemeenten en de beide 
waterschappen vastgesteld de provincie Groningen als geografisch gebied te beschouwen als één regio 
waarvoor een RES moet worden opgesteld en hebben wij afgesproken gezamenlijk tot een startdocument te 
komen. 

Vervolg 
In het startdocument worden de kaders, de planning, de inzet van partijen en anderen belanghebbenden en de 
benodigde middelen voor het opstellen van de RES vastgelegd. Dit startdocument zal zo spoedig mogelijk ter 
vaststelling worden voorgelegd aan uw Staten, de Groninger gemeenteraden en de algemeen besturen van de 
waterschappen. 

Ook het uiteindelijke product, de RES Groningen, waarin een voorstel voor de bijdrage van RES Groningen aan 
de nationale doelstelling wordt opgenomen, zal ter besluitvorming aan uw Staten, de raden en de algemeen 
besturen worden voorgelegd. 
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Uw Staten hebben, kortom, op een aantal momenten in het proces een rol In de besluitvorming. Dit is in elk 
geval bij de volgende punten: 

Het vaststellen van het definitieve Kümaatakkoord (wij informeren u binnenkort hierover); 
Het vaststellen van het startdocument van de Regionale Energie Strategie (RES); 
Het vaststellen van de RES en de eventuele aanpassing op basis hiervan van de Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening. 

Extern betrokkenen 
De RES is ook bedoeld om de samenwerking tussen alle regionale partijen te faciliteren bij de voorbereiding en 
de implementatie van projecten. Samenwerking van de provincie, de gemeenten, de waterschappen, de 
energiecoöperaties, de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven 
kan gezamenlijk gedragen keuzen bevorderen. Deze partijen zullen bij het opstellen van de RES en in de 
uitvoering een duidelijke rol krijgen. 

Nadere toelichting 
In het Ontwerp Klimaatakkoord is een tussendoelstelling opgenomen voor Nederland: 49% C02-reductie in 
2030 en een einddoelstelling van 95% in 2050. Aan vijf sectortafels zijn afspraken gemaakt over het bereiken 
van deze doelstellingen: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik en elektriciteit. De 
koepels IPO, VNG en UvW hebben met het Rijk afgesproken dat er regionaal maatwerk wordt geleverd voor het 
bereiken van de doelstellingen van de sectoren gebouwde omgeving (energiebesparing en warmtevoorziening) 
en elektriciteit (opwekking en infrastructuur) via de RES'en. 

De RES is een instrument om met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en inwoners te komen tot gedragen 
keuzen voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de 
daarvoor benodigde opslag en infrastructuur. Zo worden de toekomstige vraag en het toekomstig aanbod van 
hernieuwbare energie in onze regio op de juiste manier met elkaar verbonden en kan regio Groningen invulling 
geven aan de afspraken uit het Ontwerp Klimaatakkoord. De RES gaat een overzicht bevatten van de lopende 
projecten, plannen en strategische keuzes voor de korte en (middel)lange termijn voor de gehele regio en heeft 
een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. 

De Groninger gemeenten, waterschappen en de provincie hebben de start van het proces gemarkeerd met de 
ondertekening van een intentieverklaring. Deze bestuurlijke ondertekening 'vond vandaag plaats. De 
intentieverklaring is als bijlage bij deze brief gevoegd. Nogmaals; daarmee hebben wij gezamenlijk vastgesteld 
de provincie Groningen te beschouwen als één regio waarvoor een RES moet worden opgesteld en hebben wij 
afgesproken gezamenlijk tot een startdocument te komen. 

Aan de klimaattafels is afgesproken dat een eerste voorstel voor de bijdrage van de regio's aan de nationale 
klimaatdoelstelling zes maanden na de definitieve ondertekening van het Klimaatakkoord wordt opgeleverd. 
Een halfjaar later wordt de definitieve bijdrage opgeleverd. Gezien het krappe tijdspad voor het opstellen van 
de RES starten wij reeds nu de voorbereidingen hiervoor, ook al is het Klimaatakkoord nog niet definitief 
ondertekend. 



Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

IL__. 
, locosecretaris. 
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