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VERSLAG VERGADERING GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES 

 

BEGROTING 2014 PARAGRAAF 2: DUURZAAMHEID 

 

Datum: 6 november 2013 

Plaats: Oude raadzaal 

Tijd: 18.20 – 18.55 uur 

 

Aanwezig: dhr. J.P.A. van Rooij (voorzitter), dhr. J. Spakman (PvdA), dhr. J.P. Loopstra (PvdA), 

dhr. R.A. Koops (VVD), dhr. A.W. Maat (Stadspartij), mw. N.G.J. Temmink (SP), dhr. K.S.K. van der 

Veen (GroenLinks), mw. G.E.J. Copini (D66), mw. A. Kuik (CDA), mw. I.M. Jongman 

(ChristenUnie), mw. S.T. Klein Schaarsberg (Student en Stad), dhr. G.J. Kelder (PvdD) 

Wethouder: dhr. J. Seton 

Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier) 

Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland) 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

Mw. Kuik (CDA): 

 De gemeente is goed bezig. 

 Heeft de website over zon iets opgeleverd? 

 Grunneger Power doet goede dingen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Is het als gemeente 

niet beter het plaatsen van zonnepanelen aan hen over te laten? 

 De website van EHBE: is de website voldoende bekend? 

 Wat houdt het verduurzamen van het Forum in? Spreker neemt aan dat dit al gaande is. 

Dhr. Van der Veen (GroenLinks): 

 De begroting en de paragraaf zien er goed uit; de icoontjes werken verhelderend. Spreker 

hoopt dat er in 2014 weer een commissie Duurzaamheid kan zijn. 

 Wat kan het college doen om in 2014 het proces bij het betrekken van instellingen te 

vergemakkelijken? De communicatie vanuit en met de stad is belangrijk. De fractie wordt er 

graag bij betrokken. 

 Het programma Hoogspringers is een goed initiatief. Hoe ziet het college de samenwerking 

met de corporaties voor de komende jaren? Kunnen de doelen worden behaald? 

 Voortgang duurzaamheid en energieneutrale stad: dit gebeurt om de vijf jaar en de fractie ziet 

graag hoe hoog het aandeel ‘zelfvoorzienend’ in het totale energiegebruik van de stad is. 

 Het Forum: hier kan op energiegebied nog het nodige worden gedaan. Misschien zijn groene 

daken mogelijk? 

 Wat vindt het college van Green Building Banners? 

 Maaien, de hoge transport- en stortkosten: kan een koppeling worden gemaakt met andere 

vormen van biomassa waar de markt mee bezig is? 

Mw. Jongman (ChristenUnie): 

 Het is goed een paragraaf Duurzaamheid te hebben. Wind en zon moeten binnen de 

gemeentegrenzen verder groeien. De ambities kunnen hopelijk steeds beter worden 

waargemaakt. 

Dhr. Koops (VVD): 

 Het is prima dat meer pragmatisch wordt gewerkt. Het gaat om concreet werken aan 

duurzaamheid. 

 Verduurzaming bestaande woningvoorraad: dit moet samen met alle betrokken instellingen en 

de bewoners. De instrumenten uit het landelijke energieakkoord kunnen worden benut. 

 De gemeente moet ook de innovatie bij het bedrijfsleven opzoeken en benutten. Dit wordt al 

gedaan en de fractie is er enthousiast over. 
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 Het is jammer dat wordt bezuinigd op het idee van de duurzame scholen wat betreft het 

binnenklimaat. Het tempo zou gehandhaafd moeten blijven. 

Dhr. Kelder (PvdD): 

 Is het eens met de opmerkingen van GroenLinks. 

 De aanpak bij energiemanagement werkt goed. Het is echter duurzamer minder te bouwen en 

bestaande bouw energiezuiniger te maken. 

 Energie uit afval: de fractie is voor groene energie, maar het mag nooit een rechtvaardiging 

zijn voor de vee-industrie. 

Dhr. Spakman (PvdA): 

 Duurzaamheid is een leidend principe in het gehele beleid. Op dit punt ziet de begroting er 

goed uit, zie de icoontjes. 

 De gemeente kan het niet alleen. Kan het college aangeven wat in de nabije toekomst van 

partners mag worden verwacht? 

 Energiebesparing: de fractie is blij met de actie om duizend huizen energieneutraal te maken. 

Dit is tevens sociaal beleid omdat het om de meest kwetsbare mensen gaat. 

 Bedrijven hebben een taak en het is goed hen te vragen meer te doen en een langere 

terugverdientijd te hanteren. 

 Energieaanbod: de fractie vraagt aandacht voor de kapitaallasten bij de distributie van 

lagetemperatuurwarmte. Wordt dit goed in de gaten gehouden bij de beoordeling van 

businesscases? 

 Groen gas: het potentieel is beperkt. Hoe beoordeelt het college de milieuhinder in relatie tot 

de winst in termen van duurzaamheid? 

 Wind binnen de gemeentegrenzen: de fractie ziet uit naar de excursie aanstaande vrijdag. De 

provincie heeft een belangrijke rol. Spreker verwijst naar de motie. 

 Duurzaamheid en cultuurverandering: in ander beleid dat niet over energie gaat, zijn er veel 

aangrijpingspunten voor duurzaamheid. Er gebeurt al het nodige. Dat vergt soms een 

verdergaande vorm van integraal beleid. Een voorbeeld: de warmtevisie als onderlegger voor 

stedelijke ontwikkeling. Het bevordert het werken als één gemeente. Ziet het college deze 

kans vanuit duurzaamheid eveneens? 

Mw. Temmink (SP): 

 Is het grotendeels eens met de woordvoering van de ChristenUnie. 

 Is het eens met de vraag van het CDA over het Forum. 

 Is benieuwd naar de ontwikkeling van windmolens binnen de gemeente. 

Mw. Klein Schaarsberg (Student en Stad): 

 Geeft complimenten voor het verwerken van duurzaamheid in de gehele begroting. 

 Cofinanciering is belangrijk. De werkgelegenheid is ermee gediend. Hoe meer er gebeurt 

buiten de gemeente om, hoe beter. 

 De vijfjaarsdoelen moeten flexibel worden gehanteerd. 

 Wind: spreker hoopt dat de provincie wordt overtuigd. 

Dhr. Maat (Stadspartij): 

 Duurzame sociale woningen: spreker is het eens met de opmerking van de heer Spakman. 

 Restwarmte UMCG: gaat hier iets mee gebeuren? 

Mw. Copini (D66): 

 Kan zich vinden in de bezuinigingstaakstelling. 

 Is het eens met het opnemen van duurzaamheid in het reguliere beleid. 

 De fractie is positief over het betrekken van bewoners en over het cofinancieringfonds. 

 Flexibele toepassing van regelgeving: hiervoor is blijvend aandacht nodig. Is al bekeken welke 

regelgeving hiervoor in aanmerking komt of zelfs kan worden geschrapt? 

Wethouder Seton: 

 Is blij dat de icoontjes goed overkomen. 

 Windexcursie: de wethouder hoopt dat de provincie goede stappen zet. 

 Zon: het aantal zonnepanelen in de stad is in een paar jaar flink gestegen. De stad doet het niet 

zelf, dat doet Grunneger Power. 
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 Website EHBE: het blijkt te werken. Als het wat langer loopt, is de wethouder een stand van 

zaken te geven. 

 Duurzaamheid en het Forum: het klopt dat het gebouw niet zo duurzaam in de plannen staat. 

Het college is bezig een extra slag te maken. Het gaat erom een goed voorbeeld te maken. 

 Commissie duurzaamheid: de commissie moet zichzelf overbodig maken, dan is 

duurzaamheid namelijk in het gehele beleid geïntegreerd. Tot die tijd wordt apart over 

duurzaamheid gerapporteerd. 

 Snellere procedures: de gemeente wordt er steeds beter in. De wethouder noemt de 

Hoogspringers. 

 De wethouder zegt toe de ontwikkelingen per spoor te zullen aangeven. Het gaat dan om de 

aandelen zon, wind, enzovoort. 

 Green Building Banners: de wethouder voelt er wel voor en is bereid de discussie aan te gaan. 

 Het meer inzetten van biobased maaisel wordt goed bekeken. De innovatie maakt steeds meer 

mogelijk. 

 Aanpak van gebouwen: Suikerunie zit in de wacht. Geprobeerd wordt met gemeentelijke 

gebouwen aan de gang te gaan. 

 Laadpalen op terreinen van bedrijven: de wethouder legt uit hoe ondernemers de bijdrage van 

de gemeente verdubbelen. Cofinanciering werkt juist bij duurzaamheid erg goed. 

 Mensen worden niet opgeroepen om meer afval te maken zodat meer energie zou kunnen 

worden gemaakt. 

 Groningen heeft veel kennis op het gebied van energie. De gemeente probeert samen met 

anderen die samenballing verder te laten rollen. Energie is een groeiende sector. De 

uitkomsten van het landelijke energieakkoord worden daarin meegenomen. 

 Flexibele toepassing van regelgeving: de gemeente bekijkt of iets soepeler kan worden 

omgegaan met de combinatie zonnepaneel/monument. Zo ook bij het kapbeleid en het geven 

van meer ruimte aan zonnepanelen. 

 Restwarmte UMCG: de corporaties hebben dit stilgezet en de wethouder hoopt dat dit niet 

definitief is. De gemeente brengt het plan weer naar voren als de tijd rijp is. 

 Biovergister en overlast: het bedrijf investeert om de overlast terug te brengen. De provincie 

ziet er scherp op toe. Provincie en gemeente willen de overlast ook in de toekomst binnen de 

perken houden. 

 Duurzaamheid als breekijzer binnen de organisatie: binnen de afdelingen zijn ambassadeurs 

duurzaamheid benoemd. Zij moeten zorgen voor het leggen van verbindingen. Er wordt meer 

gecommuniceerd over goede voorbeelden. Er is veel enthousiasme. 

 Duurzaamheid op scholen, binnenklimaat: Fris en Duurzaam gaat door, maar er is minder 

geld. Er zijn bemoedigende resultaten. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.55 uur. 


