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Wat doen we nu al:

� Groningen Woont Slim en Grunneger Power:

� Individueel advies voor Iedere bewoner van Groningen die wil verduurzamen 

� Advisering voor bewoners die collectief willen verduurzamen 

� Wijkbijeenkomsten, VvE-aanpak, energiecoaches, etc

Afgelopen periode:  

� Aantal pilotwijken intensief traject (Paddepoel, Noorderplantsoenbuurt, Reitdiep)

� Start gemaakt in een aantal andere wijken/buurten 

� Selwerd, Ten Post, De Wijert, Glimmen 

� Strategie & werkwijze ontwikkeld voor wijkenergie-aanpak

� Ondz toekomstige energievoorziening per buurt (openingsbod)

Tegelijkertijd:

� In steeds meer andere buurten en dorpen energie-initiatieven bewoners

� Aantal wijken: wijk/dorpsvernieuwing 

� We kunnen niet in alle wijken tegelijkertijd een intensief traject doorlopen

� Wat gaan we extra doen in de overige buurten en dorpen?

Energiearmoede 

belangrijk 

aandachtspunt



Routekaart aardgasvrij

3 Pilotwijken Wijk- en dorpsvernieuwing Overige buurten en dorpen

• Intensief traject  in de wijk

• Ontwikkelen aanpak en strategie

• In een paar wijken energie al  

onderdeel van wijk/dorps-

vernieuwing

buurten met 

buurtinitiatieven  
Buurten zonder 

buurtinitiatieven  

• CO2-neutraal

• betaalbaar

Vraag Aanbod

Wijkaanpak

Stadsbrede aanpak

(Groningen Woont Slim, Grunneger Power)

zon wind



Wijkenergieaanpak

3 Pilotwijken/buurten
• Paddepoel, Reitiep, 

Noorderplantsoen

Wijk- en 
Dorpsvernieuwing
In een paar wijken is energie al  

onderdeel van wijk/dorpsver-

nieuwing (of zijn we mee gestart): 

• Selwerd, De Wijert, Ten Post

Overige buurt en dorpen

• Ontwikkelen aanpak en 

strategie

• Intensief traject in de wijk en 

samen met de wijk

• Wijkenergieplan en 

uitvoeringsprogramma

� uitvoering!

Stadsbrede communicatie 

Buurten/dorpen met 

buurtinitiatieven  
Buurten/dorpen zonder 

buurtinitiatieven  

Stadsbrede inzet:
• Groningen Woont Slim en Grunneger Power:

• Individueel advies voor Iedere bewoner van Groningen die wil 

verduurzamen 

• Advisering voor bewoners die collectief willen verduurzamen 

• Wijkbijeenkomsten, VvE-aanpak, energiecoaches, etc

Vervolg: opschalen
• Indische Buurt/De Hoogte, Beijum, 

Lewenborg, Vinkhuizen, Ten Boer, 

Woltersum,

• Energie integraal onderdeel van 

wijk/dorpsvernieuwing

• Verbinding met andere thema’s 

(openbare ruimte, armoede)

Vervolg: ontwikkelen ‘gereedschapskist’ voor overige buurten en dorpen
• Informeren en ondersteunen bewoners/buurtinitiatieven bij de eerste stappen



Eerste opzet Gereedschapskist voor overige buurten en dorpen (nader uit te werken)

1 Informeren bewoners over:

• gemeentelijk beleid, strategie wijkaanpak, svz pilotwijken, 

• openingsbod (resultaat onderzoek toekomstig energievoorziening per wijk)

� Stadsbrede communicatie (o.a. online)

2. Opstellen factsheet per buurt: woningtype, bouwjaar, bewoners, energiegebruik

3. Opstellen beknopt stappenplan op maat per buurt 

• bijv. max 10 per jaar, 1 x overleg met buurtorganisatie/buurtinitiatief (input uit de buurt) 

4. Bewonersavond in de buurt: (max 1 x per buurt)

• vrijblijvend advies: maatregelen, kosten, opbrengsten

• Per woningtype, Inzicht in bedrijven die het kunnen uitvoeren

6. Faciliteren buurtgerichte acties in de buurt 

• waar nodig en mogelijk , bijv. max 1 x per wijk, 6 x per jaar

• bijv. gezamenlijke inkoop, actie warmtemeter, faciliteren proces buurtinitiatief

• inzet studenten voor wijkgericht ondz/enquetes (bijv draagvlak)

7. Uitwisseling tussen buurtorganisaties (bijv. 1 of 2 x per jaar)

8. Stadsbrede inzet:

• Individueel advies voor Iedere bewoner van Groningen die wil verduurzamen 

• Advisering voor bewoners die collectief willen verduurzamen 

• Inzet energiecoaches, energieambassadeurs/adviseurs, VvE-aanpak

• In ontwikkeling: Groningen Werkt Slim voor bedrijven/bedrijventerreinen

Werkzaamheden zijn afhankelijk 

van:

• beschikbaar budget, 

• waar de behoefte ligt vanuit de 

buurt 

Samenwerking:

• Energieteam gemeente 

Groningen

• Groningen Woont Slim

• Grunneger Power

• Gebiedsteams gemeente 

Groningen

Wijk- en dorpsvernieuwing

• Energie integraal onderdeel van 

wijk/dorpsvernieuwing

• Gereedschapskist als eerste 

stap/basis voor energieinzet in 

wijk/dorpsvernieuwing


