
                                            

MOTIE   In te vullen door de voorzitter

Titel motie : RES, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
Datum PS : woensdag 30 september 2020
Onderwerp : Regionale Energiestrategie

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2020;

Constaterende dat:
 

 Meerdere gemeenteraden niet hebben ingestemd met de voorliggende concept-RES;

 Er vanuit deze gemeenten en een deel van de Provinciale Staten behoefte is om duidelijk te 
maken welke argumenten hieraan ten grondslag liggen;

Overwegende dat:
 

 Ook de Statenfracties het belang van duurzaamheid en energietransitie onderkennen;

 Op basis hiervan invulling wil geven aan een energietransitie die passend is voor de inwoners 
van de provincie Groningen;

 Het in de concept-RES nog onduidelijk is hoe de ambities boven 4 TW uitwerken voor 
individuele gemeenten die geen hogere ambitie onderschrijven (dan boven 4 TW);

 Er een situatie is ontstaan waarbij er geen volledig draagvlak is in de RES-regio Groningen en 
dit draagvlak juist van groot belang is;

 Van unanimiteit onder de Groninger gemeenten, waar het provinciebestuur op aan heeft 
gedrongen, geen sprake meer is.
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Verzoekt het college:

 
Namens de Provinciale Staten richting de stuurgroep RES aan te geven dat de Staten:

 Uitspreken geen verplichtingen op zich te nemen in een provinciaal/regionaal bod groter dan 
4 TW en dit in de concept-RES vastgelegd wil hebben;

 Constateren dat publiekelijke consultatie en draagvlak in deze fase volledig ontbreekt en hier 
invulling van verwacht;

 Constateren dat de communicatie over de RES richting de inwoners zwaar ondermaats is en 
hier een stevig, integraal plan, dan wel campagne, voor opgetuigd moet worden waar zowel 
de voor- als nadelen van duurzaam opgewekte energie worden uitgelegd. 

 Onderzoek uitgevoerd wil zien naar alle alternatieve bronnen van energie, voor de korte 
maar ook langere termijn om te komen tot een breder pakket aan plannen en ambities 
regiobreed op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden;

 De technische haalbaarheid en betaalbaarheid van voorliggende plannen onvoldoende 
uitgewerkt vindt, waardoor het maken van keuzes op dit moment niet verantwoord is.  

En gaat over tot de orde van de dag,

1. Hans Haze, Groninger Belang
2. Dries zwart, PvhN


