Duurzame
Energie
in Groningen
Om de uitstoot van CO2 te verminderen is het nodig om steeds meer
energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld uit wind en zon. Dat
draagt bij aan een beter leefklimaat, nu en in de toekomst. In Groningen
werken de provincie, gemeenten en waterschappen, net als in 29 andere
energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie (RES).
Landelijk is afgesproken dat alle regio’s samen in 2030 ten minste
35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken.
De energieregio werkt samen met de netbeheerder, maatschappelijke
organisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Groninger bijdrage

Op naar RES 1.0

In 2020 heeft de energieregio Groningen de voorlopige
plannen en afspraken in een concept RES vastgelegd.
Daarin staat dat Groningen in 2030 5,7 TWh elektriciteit
duurzaam wil opwekken. De bijdrage van Groningen is
een optelsom van wat al is aangelegd, plus plannen voor
windmolens en zonneparken die er liggen. Iedere gemeente
werkt de plannen op haar eigen manier uit. Dat betekent
dat elke gemeente zelf beslist over hoe en waar ze ruimte
biedt aan zonneparken of windmolens. De energieregio
bekijkt ook hoe huizen en bedrijven in de toekomst van
het aardgas af kunnen.

Alle Groninger gemeenten, de provincie en de waterschappen hebben de concept RES besproken. Zes
gemeenteraden hebben de concept RES vastgesteld en
drie gemeenteraden hebben het ter kennisgeving
aangenomen. Drie gemeenten hebben de concept RES
niet aangenomen.

De Groninger bijdrage: 5,7 TWh

Doe mee aan het
webinar op 25 maart!
De verschuiving naar duurzame energie raakt
ons allemaal. Welke invloed heeft de Regionale
Energiestrategie op onze provincie? En hoe
kunt u een steentje bijdragen? Tijdens een
online webinar op donderdagavond 25 maart
2021 vertelt RES Groningen er graag meer over.
Ook kunt u vragen stellen. Het webinar start
om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur.
Aanmelden kan via www.resgroningen.nl.
Wij ontmoeten u graag digitaal!

Een ruimtelijke visie
van Groningen, vóór Groningen

Op dit moment wordt er gewerkt aan een RES 1.0. In de
RES 1.0 wordt onder meer gekeken naar hoe inwoners
kunnen profiteren van de plannen voor het opwekken van
duurzame energie. Bijvoorbeeld doordat zij mede-eigenaar
worden van een zonneveld. Ook kijkt de energieregio
naar wat de RES kan betekenen voor de economie en de
werkgelegenheid.

Na het opstellen van de RES 1.0 willen de provincie,
gemeenten en waterschappen samen met inwoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijven een
gezamenlijke Groninger ruimtelijke visie voor de toekomst
maken. In de visie komen antwoorden op vragen als: Welk
effect mag het duurzaam opwekken van energie hebben
op het Groninger landschap, op de ruimte? En op welke
plekken past dit dan het beste? Totdat deze gezamenlijk
visie er is, stellen Groninger gemeenten geen nieuwe
ambities vast voor windmolens en zonneparken.

Wie stelt de RES 1.0 vast?
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Projecten die al
gepland zijn
(Deel van de) ambities
die gemeenten eerder
al hebben vastgelegd

De RES 1.0 gaat in mei en juni 2021 naar alle Groninger
gemeenten, de provincie en waterschappen. Zij besluiten
over het plan. Op 1 juli 2021 moet de RES Groningen het
definitieve plan bij het Rijk indienen.
10 gemeenteraden
Provinciale Staten
2 waterschapsbesturen

1 Terawattuur (TWh)
Ter referentie: Een koelkast
= 1 miljard Kilowattuur (kWh) gebruikt ca. 100 kWh per jaar.
= 3,6 Petajoule (PJ).
Een smartphone 2 kWh.

Bezoek het YouTube-kanaal
van RES Groningen

Vaststellen
mei en juni 2021

Indienen
1 juli 2021

Wilt u meer weten over de
Regionale Energiestrategie Groningen?
Kijk dan op www.resgroningen.nl of
www.regionale-energiestrategie.nl. Of bezoek de
website van uw gemeente, waar u ook informatie
vindt over energieprojecten in uw omgeving.
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen?
Mail dan naar secretariaat@resgroningen.nl.

Groningen

