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Geachte commissieleden,

Namens uw voorzitter, de heer Bolle, nodig ik u uit voor de vergadering van de 
raadscommissie Beheer en Verkeer op woensdag 11 september 2019, om 16.30 uur in de 
oude Raadzaal op het Stadhuis. 

NB 
1. Op de agenda staat nu alleen de stukken m.b.t. energie. De onderwerpen m.b.t. verkeer 

worden geagendeerd voor een extra vergadering op woensdag 18 september 2019, om 
20.00 uur.

2. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle energieonderwerpen in deze vergadering te 
agenderen. Helaas blijkt er t.a.v. het stuk over Windenergie meer tijd nodig te zijn om 
iedereen aan de voorkant mee te nemen. De wethouder geeft aan, gezien windmolens zo 
gevoelig liggen, te gaan voor kwaliteit van proces. 

3. Volgende week woensdag, 4 september, vindt er een technische sessie plaats ter 
voorbereiding op deze vergadering: 10.00 uur in de Oude Raadzaal. Het programma treft
u aan op Ris. Tijdens deze sessie zal het onderwerp Wind wel meegenomen worden om 
zo toch een totaalbeeld te krijgen.

RES (Regionale Energie Strategie)
Om de landelijke afspraken uit het klimaatakkoord te vertalen in passende maatregelen voor 
de regio is in het Interbestuurlijke Programma afgesproken gezamenlijk te gaan werken aan 
een Regionale Energie Strategie. Met het nu beoogde vaststellen van het Startdocument 
geven de gemeenteraden, provinciale staten en AB’s van de waterschappen in Groningen 
opdracht aan hun colleges en dagelijks besturen om gezamenlijk een RES Groningen te 
maken. Omdat het startdocument aan alle betrokken raden, staten en AB’s tegelijk ter 
vaststelling wordt aangeboden, zijn gelijkluidende besluiten nodig. Daarom is amendering 
niet mogelijk, maar kunnen wensen en bedenkingen per motie worden meegegeven. In het 
startdocument wordt aangegeven hoe men op zoek wil gaan naar een gedragen en realistisch 
bod, en wat daarbij de uitgangspunten zijn. Verder wordt ingegaan op proces en planning, 
communicatie en participatie, de projectorganisatie, het gebruik van data en monitoring, en 
de risico’s. Het concept-RES zal vervolgens in mei 2020 aan de raad wordt voorgelegd.

Dit raadsvoorstel is voor bespreking aangevraagd door de fracties van GroenLinks, D66, 
VVD en ChristenUnie
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Aardgasvrije wijken
Groningen is er alles aan gelegen om zo snel mogelijk van het gas af te gaan. Na de 
overkoepelende energietransitie-visie (Routekaart 2035) ligt er nu een transitievisie warmte 
voor, waarin strategie en aanpak worden beschreven om buurten, wijken en dorpen van het 
gas af te halen. De strategie bevat vier pijlers:

1. Het openingsbod. Een inkijk in de meest geschikte energiealternatieven voor alle 
138 buurten, wijken en dorpen.

2. Pilot met drie wijken (Noorderplantsoenbuurt, Paddepoel en Reitdiep). Voor deze 
drie wijken is het openingsbod uitgewerkt in wijkenergievisies.

3. Opschalen naar eerst twaalf en daarna alle buurten, wijken en dorpen. De opgedane 
kennis en kunde uit de pilotwijken kan nu ten nutte worden gemaakt.

4. Ondersteuning en gereedschapskist voor huiseigenaren in buurten, wijken en dorpen 
waar de gemeente vooralsnog niet aan de slag is.

Het is nu al duidelijk dat de omschakeling naar een ander energiesysteem gepaard gaat met 
forse investeringen, niet alleen voor de gemeente en andere betrokken organisaties, maar 
vooral voor de inwoners en bedrijven. Het is een opgave om te voorkomen dat e.e.a. leidt tot 
energiearmoede. Daarom wordt actief ingezet op het ondersteunen van inwoners en 
huizeneigenaren bij het isoleren van woningen en het overschakelen naar schone 
energiebronnen. De benodigde maatregelen moeten betaalbaar zijn, en dat vraagt om 
toegesneden financieringsinstrumenten. Voor het ontwikkelen daarvan ontbreken echter op 
dit moment de middelen.

Dit raadsvoorstel is voor bespreking aangevraagd door de fracties van GroenLinks, PvdA, 
SP en VVD.

Zonneparken
In de Routekaart 2035 is bepaald dat voor het behalen van de doelstelling om in 2035 CO2-
neutraal te zijn, er 500 MWp aan zonnepark nodig is in de gemeente Groningen. Deze 
opgave is door de Raad vastgesteld en is uitgangspunt voor deze strategie: Beleidskader 
Zonneparken - fase I. In de nu voorliggende strategie wordt op een rij gezet hoe groot die 
opgave precies is en hoeveel ruimte dat in beslag neemt. Daarnaast beschrijft het 
Beleidskader Zonneparken op welke manier het college in de volgende stap samen met 
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de kaders voor planvorming en 
projectontwikkeling van zonneparken wil vormgeven en hoe participatie bij concrete 
projecten werkt. Lokaal eigendom, in de vorm van zeggenschap en eigenaarschap, is daarbij 
een sleutel voor acceptatie door de inwoners. Ook wordt aandacht besteed aan wat de 
gevolgen van de zonneparken zijn voor de netinpassing.

Dit raadsvoorstel is voor bespreking aangevraagd door de fracties van GroenLinks, SP, 
VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 100% Groningen en Student & Stad. 

namens de voorzitter,

Wolbert Meijer
raadsadviseur


