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Aan de raad

Groningen de meest duurzame stad en energieneutraal in 2025

In het collegeprogramma heeft ons college duidelijke ambities geformuleerd op het gebied van

duurzame ontwikkeling. Groningen wordt de meest duurzame stad van Nederland en energieneutraal

in 2025. De kracht van Groningen is duurzaam. Als intense compacte stad wordt het omliggende

landschap zoveel mogelijk ontzien en biedt het mogelijkheden voor duurzame mobiliteit en de

ontplooiing van haar burgers en gebruikers. De stad groeit en bloeit, maar doet dit zonder nadelige

gevolgen af te wentelen op toekomstige generaties hier en elders. 

Duurzame ontwikkeling in Groningen uit zich vooral in de opgave rond energie en

leefomgevingkwaliteit: schone lucht, ecologie en geluid, waarbij bij leefomgevingkwaliteit ook naar

het mondiale aspect wordt gekeken. Nadelige gevolgen van lokale activiteiten mogen niet afgewenteld

worden op huidige en toekomstige generaties elders op de wereld. Bovengenoemde duurzame

ontwikkeling werkt door in drie pijlers: de fysieke pijler: een duurzame stedelijke ontwikkeling, de

economische pijler: een duurzame economische ontwikkeling en de sociale pijler: het stimuleren van

duurzaam handelen. 

Hoe willen we dit bereiken?

- meetbare doelen stellen

Ons college realiseert zich goed dat het niet gaat om een beleidswijziging of een verbijzondering van

beleid, maar om een structurele koerswijziging. We spreken dan ook over een transitie. Transitie

vraagt om een sterke procesmatige aanpak waarin het lange termijn doel: energieneutraal in 2025,

wordt uitgewerkt in programma’s met meetbare doelen en duidelijke indicatoren waaraan we de

voortgang kunnen afmeten. Eén van de eerste stappen is het in beeld brengen van de nulsituatie. Per

jaar zullen er duidelijke en haalbare taakstellingen worden geformuleerd, waarop we actief kunnen

sturen en toetsen. 

- financiën 



Uw raad heeft in de begroting 2007 structureel 500 duizend euro uitgetrokken voor duurzame

ontwikkeling. Ons college wenst deze middelen vooral in te zetten voor de energie opgave en

leefomgevingkwaliteit. Om op korte termijn zichtbare stappen te kunnen zetten in deze transitie stellen

we voor een deel van het structurele bedrag (€235.000) om te zetten in incidentele middelen

(€3.000.000). Daarmee kunnen de komende vier jaar programma’s worden gerealiseerd gericht op

stimuleren, adviseren, onderzoek en innovatie en het effectueren van concrete

energiebesparingprogramma’. In het bijgevoegde duurzaamheidprogramma 2007-2010 wordt de inzet

op hoofdlijnen aangegeven. Daarnaast willen we concrete knelpunten in de leefomgevingkwaliteit

voor lucht, groen, water en geluid oppakken. 

- samenwerking 

Duurzame ontwikkeling komt steeds hoger op de politieke en maatschappelijke agenda te staan. Toch

zit duurzame ontwikkeling nog lang niet bij iedereen ‘tussen de oren’. Het is belangrijk een proces op

gang te brengen, waarin duurzaamheid een leidend principe wordt voor het gemeentelijk handelen.

Duurzame ontwikkeling bereiken we door te werken met een duidelijk afwegingskader waarin

economische, sociale en duurzame belangen zorgvuldig worden afgewogen. Dit vereist dat

duurzaamheid is verankerd in alle beleidsprocessen. 

Als gemeente hebben we hierin een voorbeeldfunctie. Maar we kunnen het niet alleen. Om werkelijk

stappen te kunnen zetten zullen wij met partners moeten samenwerken en het debat met elkaar aan

moeten gaan.

Het vergroten van draagvlak voor duurzame ontwikkeling kost tijd en energie. Die wordt ingezet om

duurzaamheid te stimuleren, om over concrete mogelijkheden voor duurzame ontwikkelingen te

adviseren, om kansrijke ontwikkelingen te identificeren en verder te onderzoeken, om strategische

relaties aan te gaan partners op het terrein van duurzaamheid. Hiervoor is extra personele inzet

noodzakelijk.

Het vervolg:

Het voorliggende plan zal op korte termijn verder worden uitgewerkt. In dit traject zal uw raad

nadrukkelijk betrokken worden. Daarna zullen we een koppeling maken met het al bestaande

milieuprogramma. Wij willen het bestaande Milieubeleidsplan Stadsleven Natuurlijk van 2005 tot

2008, gezien de ambities, eerder gaan herzien. Wij zullen een Duurzaamheidsplan 2007- 2010

opstellen, waarin het volledige duurzaamheidsbeleid zal worden vastgelegd. Dit beleidsplan zal

vervolgens in jaarprogramma’s worden uitgewerkt en volgens de reguliere verantwoordingcyclus aan

uw raad worden voorgelegd. 

Onder overlegging van onze plannen stellen wij u voor te besluiten:

1. om de € 235.000, - structureel beschikbaar gestelde middelen voor duurzaamheid te ruilen

voor € 3 miljoen incidenteel ( transferium Hoogkerk €1 miljoen, Damsterdiep € 1 miljoen en €

fietsmaatregelen 1 miljoen);

2. voor het duurzaamheidsprogramma €3 miljoen incidenteel en €265.000 structureel

beschikbaar te stellen.

3. € 75.000,-- voor incidentele personele uitbreiding voorlopig beschikbaar te stellen uit het

gemeentelijk energiefonds;

4. de gemeentebegroting 2007 dienovereenkomstig te wijzigen;



Samenvatting

Groningen de meest duurzame stad en energieneutraal in 2025

In het collegeprogramma heeft ons college duidelijke ambities geformuleerd op het gebied van

duurzame ontwikkeling. Groningen wordt de meest duurzame stad van Nederland en energieneutraal

in 2025. De kracht van Groningen is duurzaam. Als intense compacte stad wordt het omliggende

landschap zoveel mogelijk ontzien en biedt het mogelijkheden voor duurzame mobiliteit en de

ontplooiing van haar burgers en gebruikers. De stad groeit en bloeit, maar doet dit zonder nadelige

gevolgen af te wentelen op toekomstige generaties hier en elders. 

Duurzame ontwikkeling in Groningen uit zich vooral in de opgave rond energie en

leefomgevingkwaliteit: schone lucht, ecologie en geluid, waarbij bij leefomgevingkwaliteit ook naar

het mondiale aspect wordt gekeken. Nadelige gevolgen van lokale activiteiten mogen niet afgewenteld

worden op huidige en toekomstige generaties elders op de wereld. Bovengenoemde duurzame

ontwikkeling werkt door in drie pijlers: de fysieke pijler: een duurzame stedelijke ontwikkeling, de

economische pijler: een duurzame economische ontwikkeling en de sociale pijler: het stimuleren van

duurzaam handelen. 

Hoe willen we dit bereiken?

- meetbare doelen stellen

Ons college realiseert zich goed dat het niet gaat om een beleidswijziging of een verbijzondering van

beleid, maar om een structurele koerswijziging. We spreken dan ook over een transitie. Transitie

vraagt om een sterke procesmatige aanpak waarin het lange termijn doel: energieneutraal in 2025,

wordt uitgewerkt in programma’s met meetbare doelen en duidelijke indicatoren waaraan we de

voortgang kunnen afmeten. Eén van de eerste stappen is het in beeld brengen van de nulsituatie. Per

jaar zullen er duidelijke en haalbare taakstellingen worden geformuleerd, waarop we actief kunnen

sturen en toetsen. 

- financiën 

Uw raad heeft in de begroting 2007 structureel € 500.000 uitgetrokken voor duurzame ontwikkeling.

Ons college wenst deze middelen vooral in te zetten voor de energie opgave en leefomgevingkwaliteit.

Om op korte termijn zichtbare stappen te kunnen zetten in deze transitie stellen we voor een deel van

het structurele bedrag (€235.000) om te zetten in incidentele middelen (€3.000.000). Daarmee kunnen

de komende vier jaar programma’s worden gerealiseerd gericht op stimuleren, adviseren, onderzoek

en innovatie en het effectueren van concrete energiebesparingprogramma’. In het bijgevoegde

duurzaamheidprogramma 2007-2010 wordt de inzet op hoofdlijnen aangegeven. Daarnaast willen we

concrete knelpunten in de leefomgevingkwaliteit voor lucht, groen, water en geluid oppakken. 

- samenwerking 

Duurzame ontwikkeling komt steeds hoger op de politieke en maatschappelijke agenda te staan. Toch

zit duurzame ontwikkeling nog lang niet bij iedereen ‘tussen de oren’. Het is belangrijk een proces op

gang te brengen, waarin duurzaamheid een leidend principe wordt voor het gemeentelijk handelen.

Duurzame ontwikkeling bereiken we door te werken met een duidelijk afwegingskader waarin

economische, sociale en duurzame belangen zorgvuldig worden afgewogen. Dit vereist dat

duurzaamheid is verankerd in alle beleidsprocessen. 



Als gemeente hebben we hierin een voorbeeldfunctie. Maar we kunnen het niet alleen. Om werkelijk

stappen te kunnen zetten zullen wij met partners moeten samenwerken en het debat met elkaar aan

moeten gaan.

Het vergroten van draagvlak voor duurzame ontwikkeling kost tijd en energie. Die wordt ingezet om

duurzaamheid te stimuleren, om over concrete mogelijkheden voor duurzame ontwikkelingen te

adviseren, om kansrijke ontwikkelingen te identificeren en verder te onderzoeken, om strategische

relaties aan te gaan partners op het terrein van duurzaamheid. Hiervoor is extra personele inzet

noodzakelijk.

Het vervolg:

Het voorliggende plan zal op korte termijn verder worden uitgewerkt. In dit traject zal uw raad

nadrukkelijk betrokken worden. Daarna zullen we een koppeling maken met het al bestaande

milieuprogramma. Wij willen het bestaande Milieubeleidsplan Stadsleven Natuurlijk van 2005 tot

2008, gezien de ambities, eerder gaan herzien. Wij zullen een Duurzaamheidsplan 2007- 2010

opstellen waarin het volledige duurzaamheidsbeleid zal worden vastgelegd. Dit beleidsplan zal

vervolgens in jaarprogramma’s worden uitgewerkt en volgens de reguliere verantwoordingcyclus aan

uw raad worden voor gelegd.



Duurzaamheidvisie Groningen 

Inleiding

Het college zet fors in op het thema duurzaamheid. De klimaatverandering en de uitputting van

fossiele energiebronnen, een ambitieuze woningbouwopgave, de gewenste economische groei, de

leefomgeving die door een toenemende verstedelijking steeds meer onder druk komt te staan, allemaal

ontwikkelingen die om een integrale en duurzame aanpak vragen, willen we de stad

toekomstbestendig maken. In het collegeprogramma Sterk, Sociaal en duurzaam 2006-2010, heeft het

college als doel om de stad uit te laten groeien tot de meest duurzame stad van Nederland en heeft het

voor ogen om in 2025 energieneutraal te zijn. Globaal houdt dit in dat Groningen op een duurzame

wijze voorziet in haar eigen energiebehoefte. Forse ambities die vragen om een visie en een

koerswijziging. Met deze ambities wordt duurzaamheid immers neergezet als leidend principe en niet

een verbijzondering van beleid. We praten dan niet meer om een beleidsverandering maar over

transities. De overgang naar de meest duurzame stad van Nederland kenmerkt zich dan ook tot een

transitieproces. 

In dit visiedocument zullen de uitgangspunten en een globaal plan van aanpak weergegeven worden.

Er wordt een voorzet gegeven voor een omslag van milieubeleid naar duurzaamheidbeleid, met een

meerjarig duurzaamheidplan en een jaarlijks duurzaamheidprogramma. Dit visiedocument vormt dan

ook een instrument waarmee zowel intern als extern gecommuniceerd kan worden over duurzaamheid

in Groningen. Duurzaamheid is immers een breed begrip dat zich op allerlei manieren laat vertalen. In

dit visiedocument wordt duurzaamheid vertaald naar de ambities van het collegeprogramma, waarbij

duidelijk de focus ligt op leefomgeving en energie. 

1. Wat is duurzame ontwikkeling?

Definitie duurzame ontwikkeling

Volgens Brundtland (VN-commissie 1992) is duurzame ontwikkeling een ontwikkeling die voorziet in

de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties hier en elders de

mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Er is sprake van duurzame

ontwikkeling als economische, sociaal-culturele en ecologische belangen op een evenwichtige wijze

worden afgewogen.  Zo moet economische groei niet ten koste gaan van mensen en het milieu, maar

juist zo veel mogelijk ten gunste van mens en milieu. Waar mogelijkheden zijn voor

milieuverbetering, moet gezocht worden naar economisch voordeel. De genoemde drie invalshoeken

worden ook wel de 3 P’s genoemd (Planet, People, Profit). Deze invalshoeken werken door in de drie

pijlers ‘fysiek‘, sociaal’ en ‘economisch’, die gehanteerd worden als afwegingskader bij de

belangenafweging voor een duurzaam evenwicht. In onderstaande figuur is dit grafisch weergegeven. 

De duurzaamheiddriehoek   planet
   fysiek

   profit
economisch

people
sociaal



2 Duurzaamheid in Groningen  

2.1 Groningen goed op weg en kansrijk

Duurzaamheid is niet nieuw. Groningen kiest bewust voor een compacte intense stad. Omliggend

landschap wordt zo min mogelijk aangetast en is op fietsafstand bereikbaar voor iedereen. Verdichting

biedt bovendien duurzaamheidkansen. Denk aan openbaar vervoer en energie-infrastructuren.

Traditioneel is er ook veel aandacht voor openbare ruimte en multifunctionele plekken,

ontmoetingsplaatsen die goed zijn voor de sociale cohesie. Duurzaamheid is ook recht doen aan

identiteit en karakteristieken en verschillen. Groningen biedt op korte afstand van elkaar een enorm

scala aan verschillende functies, plekken, stijlen, milieus en mogelijkheden, want naast drukte en

dynamiek is er ook de plek van ruimte en rust, de ontspannen stad versus de intense stad. 

Met een duurzame en kennisintensieve economie wil het college deze kenmerken versterken. 

Ook niet nieuw echter is, dat er nog veel duurzaamheidkansen in het verschiet liggen. In Nederland

zijn bijvoorbeeld al veel woonwijken opgezet die energie-efficiënt zijn en zijn uitgerust met

innovatieve verwarming- en koelsystemen. Meerstad is bijvoorbeeld zo’n kans die we niet mogen

laten liggen en waar hoog op ingezet moet worden. 

2.2 Focus op energie en leefomgeving

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe Groningen inhoud geeft aan de eerder geschetste pijlers van

duurzaamheid. Duurzaamheid is een container begrip geworden, het kan gaan over alle facetten van

het gemeentelijk beleid. Een te brede invulling bemoeilijkt een gerichte uitwerking en controle daarop,

het versnippert de aandacht en het  interfereert met bestaand beleid. Het is van belang om het begrip

duurzaamheid te beperken en te focussen op een aantal speerpunten. 

In het collegeprogramma wordt duurzaamheid direct gerelateerd aan zowel de milieudoelstelling:

hoge leefomgevingkwaliteit voor wonen, werken en recreëren, als de doelstelling energie:

energieneutraal in 2025. Bij leefomgevingkwaliteit wordt ook naar het mondiale aspect gekeken.

Nadelige gevolgen van lokale activiteiten mogen niet afgewenteld worden op de huidige en

toekomstige generaties hier en elders op de wereld. Deze aspecten van duurzaamheid zullen de

komende jaren een extra impuls krijgen. Binnen dit kader benoemt het college een aantal concretere

thema’s:

• Inzet op schone lucht door a.o. het Landelijk Convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s en

milieuzonering’;

• een grote inzet op tal van energiebesparende maatregelen bij semi-overheidsgebouwen en

huurwoningen;

• duurzaamheid bij bedrijven met ‘Terreinwinst’;

• duurzaamheid bij woningen met Groninger Woonkwaliteit;

• de ambitie van Meerstad Energieprestatie op Locatie (EPL) 8.5;

• de versterking van de ecologische structuur;

• duurzame inkoop;

• ‘Fairtrade’ stad



Duurzaamheid wordt dus vanuit de ‘planet’ (milieu) invalshoek benaderd. Vanuit de ‘planet’

benadering zal de stad zich op sociale en economische duurzaamheid richten. Uiteraard is het zo dat

werken aan één aspect uit de duurzaamheiddriehoek effect heeft op andere aspecten. De focus op

energiebesparing en duurzame energie draagt bijvoorbeeld bij aan werkgelegenheid en technologische

ontwikkeling. Schone lucht is gericht op de gezondheid van mensen en energiebesparing in woningen

kan de woonlasten beperken en bewoners minder afhankelijk maken van stijgende energieprijzen. De

meest duurzame stad moet tot uiting komen in een duurzame inrichting van de stad, duurzame

bedrijvigheid, duurzame innovatie en duurzame kennisontwikkeling en duurzame houding en gedrag

van burgers. De sociale doelen t.a.v. welzijn, integratie en armoedebestrijding en de economische

doelen t.a.v. werk, economie en arbeidsmarktbeleid worden uitgewerkt in het Economisch Business

Plan en Sociaal Structuurplan.

a. Duurzame inrichting van de stad (fysieke pijler)

Groningen staat voor een forse bouwopgave. Groningen kiest ervoor om de stad toekomstbestendig te

maken en gaat dus voor duurzame kwaliteit. De opgave om in 2025 energieneutraal te zijn kan bij

uitstek worden uitgewerkt in bestaande en toekomstige bouw. Denken vanuit energiemogelijkheden en

een hoge leefomgevingkwaliteit , waarbij rekening wordt gehouden met geluid, luchtkwaliteit en

ecologie maakt het noodzakelijk om het ruimtelijk ordeningskader te vernieuwen. Energie efficiëntie

en leefomgevingkwaliteit zijn kwaliteiten waar de stad actief op wil sturen, dus zullen worden

meegenomen worden in het programma van eisen. Dit zal zeker gelden voor kansrijke projecten zoals

Meerstad, Westpoort en Eemskanaalzone. Ook bij het bereikbaar houden van de stad wordt gezocht

naar duurzame oplossingen. Bereikbaarheid en een goede omgevingskwaliteit versterkt de

concurrentiepositie en raakt daarmee de economische dimensie van duurzame ontwikkeling. 

b. Duurzaam ondernemen (economische pijler)

Duurzaam ondernemen staat voor maatschappelijk verantwoord en milieuvriendelijk ondernemen. Dat

zullen we actief samen met bedrijven vorm geven. Goed energiemanagement, wagenparkscans en

mobiliteitsplannen zijn mogelijkheden. Groningen werkt aan het genereren en stimuleren van

duurzame bedrijvigheid. Met het inrichten van duurzame bedrijventerreinen, gekoppeld aan een actief

vestigingsbeleid wil Groningen bedrijven op het terrein van zakelijke dienstverlening en ICT werven.

Kennisontwikkeling en versterking van onderwijs op het gebied van duurzame en efficiënte

energiehuishouding zijn hierin onontbeerlijk. Energy Valley en het Akkoord van Groningen zijn hierin

belangrijke netwerken. Daarnaast zijn er ook interessante internationale contacten (Oldenburg).

Duurzaam ondernemen geldt ook voor de bedrijfsvoering van de gemeente zelf, gezien haar

voorbeeldpositie. Dit vraagt investeringen in bijvoorbeeld energiebesparing, gebruik van duurzame

bronnen, afvalpreventie en –hergebruik, vervoersmanagement en milieuzorgsystemen. 

c. Bewoners en gebruikers aanzetten tot duurzaam handelen (sociale pijler)

Mensen maken de stad. Zorgen dat bewoners en gebruikers zich optimaal kunnen ontplooien, zonder

nadelige gevolgen af te wentelen op volgende generaties betekent investeren in voorlichting- en

stimuleringprogramma’s die bewoners en gebruikers aanzetten tot duurzaam handelen. Het betekent

ook bewoners, bedrijven en bezoekers uitdagen om te participeren in duurzame ontwikkeling en de

opgave om energieneutraal te worden, want alleen samen kunnen we werken aan duurzame toekomst.



Informeren, stimuleren, participeren zijn dan ook sleutelbegrippen. Het college wil ruimte geven aan

eigen initiatieven en activisme bevorderen. Gedacht kan worden aan het opzetten van een platform

duurzaam Groningen, waar bewoners en gebruikers van de stad actief kunnen meedenken aan de

realisatie van duurzaam Groningen. Op gemeentelijk niveau zou je kunnen denken aan een

gemeentelijke adviescommissie duurzaamheid. 

3. Hoe willen we dit bereiken?

Duurzaamheid staat voor kwaliteit, oftewel een hoge toekomstwaarde. De kwaliteit laat zich afmeten

aan een hoge omgevingskwaliteit en een hoge mate van energiebesparing, energie-efficiëncy en

duurzame energie. Hoe stuurt de stad op deze kwaliteit? De gemeente doet dit via twee sporen. Het

regulerend spoor kent de instrumenten van vergunningverlening en handhaving die ingezet worden ten

behoeve van leefomgevingkwaliteit. Het stimulerende spoor bestaat uit activiteiten en financiële

middelen die een aanjagende, stimulerende en faciliterende functie hebben om de

duurzaamheidambities te verwezenlijken.

Belangrijk in dit kader is een stimuleringsfonds. De transitie naar een energieneutrale stad vraagt om

grote ingrepen en grote investeringen. Op het gebied van onderzoek en innovatie rond

energietechnologie en het effectueren van concrete energiebesparingprogramma’s voor bewoners en

bedrijven, maar ook als het gaat om de inzet op verbetering van de luchtkwaliteit en oppakken van

concrete knelpunten in de leefomgevingkwaliteit. Met een duurzaamheidstimuleringsfonds van €

3.000.000 kan de komende 4 jaar een programma worden gerealiseerd gericht op stimuleren,

adviseren, onderzoek en innovatie en het effectueren van concrete energiebesparingprogramma’s. Let

wel. Het bedrag van  € 3000.000is minimaal en vooral bedoeld als aanjaaggeld en cofinanciering. Er

zal actief gezocht worden naar subsidies en externe gelden. Ook hier spelen externe partners en ook de

regionale en internationale context een belangrijke rol.

Het stimulerende spoor kenmerkt zich ten slotte ook door het op gang brengen en faciliteren van een

goede samenwerking. Samenwerking intern, met de verschillende sectoren binnen de gemeente, maar

ook extern. Samenwerking met woningcorporaties om de huursector te verduurzamen en

samenwerking met projectontwikkelaars, energienetwerkbedrijven om de nieuwbouwlocaties

duurzaam in te richten. Het netwerk van Energy Valley en Akkoord van Groningen zijn hierin van

onmiskenbaar belang. En ‘last but not least’ het stimuleren van een samenwerking met en tussen

bedrijven en bewoners om samen te werken aan een duurzame en energieneutrale stad!

4. Proces en besluitvorming

Groningen wil in 2025 energieneutraal zijn en wil de meest duurzame stad worden . Dat is geen kleine

beleidsopgave maar een ambitie die vraagt om een koerswijziging. We praten dan niet meer om een

beleidsverandering maar over transities. Transities zetten de koers uit over een langere periode en ze

beogen een structurele maatschappelijke verandering. 



Wat zijn transities?

De regering wil dat Nederland binnen 30 jaar een duurzame samenleving is. Daarvoor zijn ingrijpende

(inter)nationale maatschappelijke veranderingen (of transities) nodig. Transities zijn structurele

maatschappelijke veranderingen die zeker 20 tot 25 jaar vergen.  Een voorbeeld is de transitie naar

duurzame energie en mobiliteit. Auto's vervuilen het milieu. Het huidige beleid biedt niet veel

mogelijkheden meer om dit probleem te bestrijden. Benzine is al redelijk schoon en auto's beschikken

over katalysatoren. Dus moet worden nagedacht over nieuwe mogelijkheden zoals bijvoorbeeld auto's die

op biodiesel of waterstof rijden. Er is dus duidelijk een verschil tussen verbetering (zuiniger auto’s) en

transitie (andere brandstof of andere vervoermiddelen). 

Het mogelijk maken van transities en het hoofd bieden aan opgaven, waarvan op het eerste gezicht de

belangen conflicterend lijken te zijn vragen om een nieuwe aanpak, waardoor belangen niet

tegenstrijdig hoeven te zijn, maar elkaar kunnen versterken. Dit betekent dat duurzaamheid zowel in

de ontwikkelings- als in de besluitvormingsprocessen meegenomen moet worden. Het vraagt om een

lange termijnperspectief waarin stapsgewijs wordt gewekt aan de realisatie van dit perspectief. Een

nulmeting is bijvoorbeeld een eerste vereiste. Vervolgens zal er, de tijdhorizon voor ogen houdend,

gewerkt moeten worden aan een bakermat van waaruit de stad kan groeien naar haar ambities. 

Duurzame ontwikkeling vraagt daarom om een integrale, interactieve en innovatieve werkwijze. Bij

duurzaamheid zal het steeds gaan om een duidelijke afweging van belangen het maken van goede

keuzes, gebaseerd op nog op te stellen duurzame criteria.

4.1 Draagvlakversterking

Cruciaal in dit proces is draagvlakversterking, zowel intern als extern. Betrokkenen moeten allereerst

begrijpen wat duurzaamheid inhoudt en waarom Groningen duurzaamheid bovenaan heeft staan.

Wanneer duurzaamheid voor iedereen een logische keuze is, zal er actieve deelname zijn in het

denkproces en in de uitvoering. Draagvlakversterking begint bij duurzaam bestuur dat stuurt op

duurzaamheid.

4.2 Duidelijk afwegingskader en besluitvormingsproces

Het is van belang om in beeld te brengen wanneer welke keuze moet worden gemaakt en wat het

afwegingskader is. Anders gezegd, de afweging om wel of niet voor een duurzame aanpak te kiezen,

zal zichtbaar gemaakt en geformaliseerd moeten in worden in het besluitvormingsproces.

Enerzijds om te voorkomen dat je te laat bent (bijvoorbeeld keuzes maken over zonverkaveling terwijl

het stedebouwkundig plan klaar is). Anderzijds om te voorkomen dat er keuzes worden gemaakt over

de verkeerde onderwerpen (bijvoorbeeld keuzes over bouwkundige onderwerpen terwijl we nog bezig

zijn met het schetsontwerp van het stedebouwkundig plan). Daarnaast is het belangrijk om ervoor te

zorgen dat er geen belemmeringen ontstaan voor keuzes in een later stadium. Dat betekent dat

duurzaamheid structureel in de werkprocessen van de gemeentelijke diensten opgenomen moet

worden.  

5 Verankering duurzaamheid in organisatie

Zoals ook in het duurzaamheidprogramma wordt bepleit, is het naast financiële maatregelen ook

noodzakelijk om voor het realiseren van de ambities organisatorische maatregelen te treffen. De

politieke en maatschappelijke aandacht voor duurzame ontwikkeling komt steeds sterker op gang. In

deze fase is een forse financiële impuls én een sterke personele inzet noodzakelijk. De fase van

onderzoeken, projecten initiëren, initiatieven stimuleren en met elkaar verbinden en over tal van

nieuwe mogelijkheden adviseren, vraagt juist nu veel tijd. Op dit moment vindt onvoldoende



coördinatie plaats op zowel strategisch als uitvoerend niveau voor identificatie van

duurzaamheidkansen1, relatiebeheer met marktpartijen en instellingen en burgers, en kennisoverdracht

van mogelijkheden en het aanboren van expertise. Een duurzaamheidcoördinator op strategisch niveau

zal door bundeling van krachten, kennis van ontwikkelingen en stapelen van activiteiten meerwaarde

verlenen aan tal van activiteiten.

Deze coördinator duurzaamheid zal functioneren als een programmamanager, projectleiders aansturen

en worden belast met het ontwerp en de (financiële) uitvoering van het duurzaamheidprogramma. Het

is nadrukkelijk de bedoeling dat duurzaamheid een plek krijgt in alle gemeentelijke beleidsterreinen.

De coördinator duurzaamheid zal een centrale rol vervullen binnen de gemeente, en een ‘linking-pin’

vormen tussen Energy Valley en het Akkoord van Groningen de duurzaamheidambities van de stad. 

 

Daarnaast moet er gewerkt worden aan het versterken van menskracht op projectniveau, voor de

implementatie en de uitwerking van een aantal projecten van het duurzaamheidprogramma. Een deel

van de in het duurzaamheidsprogramma geformuleerde ambities worden uitgezet in de bestaande

organisatie, onder andere door herschikking van taken.

6. Vervolgstappen

De komende periode zal gewerkt worden aan het duurzaamheidbeleid voor de komende vier jaar

opgesteld vanuit het lange termijn perspectief 2025. De ambitie is erg hoog, de doelstelling

energieneutraal in 2025 moet daarom worden gefaseerd. Er zal worden gewerkt met

tussendoelstellingen met bijbehorende programma’s. Wij stellen ons een traject voor waarbij de raad

nadrukkelijk betrokken wordt bij de verdere uitwerking. 

Voor een goede monitoring is het in beeld brengen van een nulsituatie essentieel. De stad zal

aansluiten op de landelijke duurzaamheidmeter.

Het meerjaren duurzaambeleidplan is een integratie van het milieubeleidsplan en het nu voorliggende

duurzaamheidprogramma. Het beleidsplan wordt per jaarschijf uitgewerkt in concrete maatregelen en

activiteiten. De komende tijd zal hieraan gewerkt worden en het duurzaamheidprogramma zal voor de

zomervakantie aan u worden voorgelegd. Het eerste duurzaamheidjaarprogramma wordt voor 2008

opgesteld. 

1 Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het opstellen van een kansenkaart voor duurzaamheid. Daarin worden

locaties en infrastructuur opgenomen waar de komende jaren plannen voor worden gemaakt.

Duurzaamheidmaatregelen kunnen daarbij in het juiste stadium worden afgewogen.



Duurzaamheidprogramma 2007-2010

Inleiding

Om een beeld te hebben van de investeringen die nodig zijn voor het transitieproces naar een

duurzame en energieneutrale stad in 2025, heeft het college de duurzaamheidvisie vertaald naar een

globaal maar ambitieus programma. Hiermee zetten we stappen om Groningen tot de meest duurzame

stad te maken waar personen, huishoudens en bedrijven zich kunnen ontplooien, zonder afwenteling

op andere mensen, regio’s of generaties. 

De ambities van het college maken het noodzakelijk om de komende vier jaar een aantal forse stappen

vooruit te zetten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het budget is het voorstel om te komen

tot een zogenaamd duurzaamheidstimuleringsfonds. In deze nota zal de functie van dit

duurzaamheidstimuleringsfonds nader worden toegelicht. Het college zet verder in op de versterking

van de personele inzet door:

a. Het instellen van een duurzaamheidcoördinator. Deze coördinator duurzaamheid

zal functioneren als een programmamanager en gemeentebreed worden belast met het

ontwerp en de (financiële) uitvoering van het duurzaamheidprogramma

b. Extra personele inzet voor de uitvoering van duurzaamheidprojecten.

Voor uitwerking van duurzaamheidambities en het borgen van continuïteit is inbedding binnen de

gemeentelijke organisatie noodzakelijk. De transitie naar een duurzame en energieneutrale stad raakt

uiteindelijk de portefeuilles van alle collegeleden. 

De nota eindigt met een achttal aandachtsgebieden/projecten die met het duurzaamheidstimulerings-

fonds invulling zouden kunnen krijgen en waardoor de ambitie energieneutrale stad steeds meer een

gezicht zal krijgen. Het gaat om:

1. Onderzoek en uitwerking energieneutrale stad

2. Deelname aan het ECG (Energie Convenant Groningen)

3. Energiebesparing (semi-)overheid

4. Grootschalig Energieprogramma Huurwoningen

5. Inzet op Groninger Woonkwaliteit  

6. Energiebesparing Midden Klein Bedrijf

7. Schone Lucht 

8. Aanpak knelpunten leefomgeving



Middelen voor uitwerking duurzaamheidprogramma 2007-2010

De raad heeft in zijn begroting  € 500.000  opgenomen ten behoeve van duurzaamheid. 

Voor het bereiken van de gestelde ambities wordt in hoofdlijn een tweetal maatregelen voorgesteld:

1. Het instellen van een duurzaamheidstimuleringsfonds

2. Het treffen van organisatorische maatregelen

1. Duurzaamheidstimuleringsfonds

De transitie naar een energieneutrale stad vraagt om grote ingrepen. Op het gebied van onderzoek en

innovatie rond energietechnologie en het effectueren van concrete energiebesparingprogramma’s voor

bewoners en bedrijven, maar ook als het gaat om de inzet op verbetering van de luchtkwaliteit en het

oppakken van concrete knelpunten in de leefomgevingkwaliteit. 

Het besluit is daarom om een duurzaamheidstimuleringsfonds van € 3.000.000 en een structureel

bedrag van € 105.000 beschikbaar te stellen van waaruit de komende vier jaar een programma wordt

gerealiseerd, gericht op stimuleren, adviseren, onderzoek en innovatie en het effectueren van concrete

energiebesparingprogramma’s. Hieronder volgen een aantal functies die het fonds zal hebben.

a.  Voorfinanciering van energiebesparende maatregelen

Zeker als het om energie gaat, is het zaak om niet te treden in de verantwoordelijkheid van

bijvoorbeeld huiseigenaren waaronder woningbouwcorporaties en bedrijven. Hoewel

energiebesparende maatregelen zich veelal laten terugverdienen, wordt er weinig in energiebesparing

geïnvesteerd. Het is daarom belangrijk om partijen hiertoe te verleiden. Dit kan bijvoorbeeld door een

systematiek te ontwikkelen van ‘voorfinanciering’ van onderzoek en advies. Na gerealiseerde

besparingen zouden de kosten gedeeltelijk kunnen worden terugbetaald. Op een dergelijke wijze kan

gedeeltelijk een continuering van het stimuleringsfonds worden bewerkstelligd. Deze vorm van

voorfinanciering zou ook bij overheidsinstellingen zoals scholen en buurthuizen kunnen worden

toegepast.

b. Sociale functie

Daarnaast is het goed denkbaar dat bij huishoudens met lage inkomens kleinere energiebesparende

maatregelen worden geïmplementeerd waarvan de organisatiekosten zo mogelijk met ‘gesubsidieerde’

arbeid en materiaalkosten door het stimuleringsfonds worden gedragen. Een eerste aanzet hiervoor is

het zogenaamde TELI-project2.

c. Stimulans voor innovaties

Technologische en vaak nog onrendabele innovaties bij energiemaatregelen in de woningbouw zouden

door meefinanciering door het fonds gestimuleerd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor ‘pilots’ met

biomassaprojecten. Voor uitwerking van een veel ambities zal nader onderzoek nodig zijn aanhakend

bij het Akkoord van Groningen. Zo wordt voor Meerstad een EPL van 8.5 geambieerd als maximaal

haalbaar binnen de huidige setting. Een EPL van 8.5 betekent hoogstwaarschijnlijk plaatselijke

energieopwekking door bv. biomassa of wind; maar dat vergt nader onderzoek. Het steunen van

innovaties is niet alleen uit energetisch oogpunt belangrijk, maar biedt ook economisch perspectief

voor de Groningse werkgelegenheid in de kennissector en technische sector. 

2 TELI staat voor de subsidieregeling  Tender Energiebesparing Lagere Inkomens



d.  Investeren in leefomgevingkwaliteit: schone lucht, groen en inperking wegverkeerslawaai

Op het gebied van luchtkwaliteit zal, naast eisen bij aanbestedingen (bijvoorbeeld openbaar vervoer en

gehandicaptenvervoer), een programma moeten worden ontwikkeld waarbij vervoerders waaronder

bevoorrading en taxi’s en wellicht ook bewoners met name in de binnenstad worden verleid tot het

nemen van duurzame maatregelen. Voor het eigen gemeentelijke wagenpark zijn beleidslijnen

uitgezet. Op het gebied van de leefomgevingkwaliteit vormen inperken van wegverkeerslawaai en het

herstellen van de ecologische hoofdstructuur belangrijke items.

e. multiplier

Het moge duidelijk zijn dat inzet van een stimuleringsfonds vooral moet geschieden als multiplier: het

allereerst aanboren van subsidiebronnen via Energie Valley, het ECG en het stimuleren van ‘eigen

bijdragen’ alvorens het stimuleringsfonds wordt aangesproken.

2. organisatorische maatregelen. (€ 160.000 S)  (€ 75.000 i gemeentelijk energiefonds).

Voor het realiseren van de ambities en inzet van het stimuleringsfonds, en in het verlengde van de

besluitvorming van de nota “Aardgas tenzij…” is het noodzakelijk ook organisatorische maatregelen

te treffen. De politieke en maatschappelijke aandacht voor duurzame ontwikkeling komst steeds

sterker op gang. In deze fase is een forse financiële impuls én een sterke personele inzet noodzakelijk.

De fase van onderzoeken, projecten initiëren, initiatieven stimuleren en met elkaar verbinden en over

tal van nieuwe mogelijkheden adviseren, vraagt juist nu veel tijd.  Op dit moment vindt onvoldoende

coördinatie plaats op zowel strategisch als uitvoerend niveau voor identificatie van

duurzaamheidkansen, relatiebeheer met marktpartijen en instellingen en burgers, en kennisoverdracht

van mogelijkheden en het aanboren van expertise. Een duurzaamheidcoördinator op strategisch niveau

zal door bundeling van krachten, kennis van ontwikkelingen en stapelen van activiteiten meerwaarde

verlenen aan tal van activiteiten.

Deze coördinator duurzaamheid zal functioneren als een programmamanager en worden belast met het

ontwerp en de (financiële) uitvoering van het duurzaamheidprogramma. Het is nadrukkelijk de

bedoeling dat duurzaamheid een plek krijgt in alle gemeentelijke beleidsterreinen. De coördinator

duurzaamheid zal een centrale rol vervullen binnen de gemeente, en een ‘linking-pin’ vormen tussen

Energy Valley en het Akkoord van Groningen de duurzaamheidambities van de stad. 

Met het Klimaatplan is tot en met 2007 forse subsidie gegenereerd voor het opzetten en uitvoeren van

projecten. Voortzetting van projecten en onderzoek en het leveren van een forse impuls aan het

‘Akkoord van Groningen’ in het kader van kansen op het terrein van energie is van groot belang voor

een goed klimaat en vragen om capaciteit. Daarnaast is er extra personele inzet nodig voor de

uitvoering van projecten. Een deel van de in het duurzaamheidsprogramma geformuleerde ambities

wordt uitgezet in de bestaande organisatie, onder andere door herschikking van taken.

Voor de personele inzet reserveert het college €160.000 (S). Het incidentele bedrag € 75.000 zal

vooral geïnvesteerd worden in het proces zoals het vergroten van draagvlak en werken aan een

cultuuromslag om de transitie mogelijk te maken. We stellen voor om de 75duizend euro voorlopig te



dekken uit het energiefonds. Bij de jaarrekening zullen wij aan de Raad een voorstel doen om het

energiefonds weer met 75.000€ aan te vullen.  

3.  Uitwerking collegeprogramma duurzaamheid

Hieronder volgen de aandachtsgebieden en projecten die de ambitie Groningen energieneutraal en

meest duurzame stad van Nederland gezicht kunnen geven. De financiering van deze projecten zal

plaatsvinden vanuit het duurzaamheidstimuleringsfonds in de komende 4 jaar. 

Op onderdelen zullen de hier geformuleerde projecten nadere uitwerking (condities en inhoud) vergen.

Het betreft indicatieve bedragen die, afhankelijk van de uiteindelijke omvang van het

stimuleringsfonds, een beeld geven van investeringen in aandachtsgebieden. Totaalinvesteringen zijn 

€ 3.000.000 incidenteel en € 105.000 structureel.

a. Onderzoek en uitwerking energieneutrale stad € 300.000 i en € 10.000 s

De Milieudienst wil in samenwerking met relevante partijen (zowel intern als extern) een Masterplan

energieneutrale stad opstellen. Het Akkoord van Groningen biedt een goed platform om gezamenlijk

met de kennisinstellingen te komen tot een dergelijk Masterplan. Het Masterplan is gericht op twee

resultaten. Allereerst inhoudelijk: een energievisie en een uitvoeringsprogramma waarin zowel de

inspanningen en maatregelen op lange als korte termijn  worden geformuleerd  en gevisualiseerd. In de

energievisie zullen energietechnische mogelijkheden geïntegreerd worden in een ruimtelijk perspectief

(wonen, werken en mobiliteit). Daarnaast is het Masterplan gericht op een procesmatig resultaat: een

bewustwordingsproces en cultuuromslag, en inbedding binnen onze eigen gemeente. We zitten

midden in een energietransitie, wat niet alleen vanuit het milieu duurzaamheid in de hand werkt, maar

ook vanuit economische ontwikkelingen perspectief biedt. De kennissector en bedrijven varen wel bij

een koppositie van de stad Groningen. Energy Valley ondersteunt een dergelijk Masterplan dan ook

van harte. Als eerste stap wordt gedacht aan het organiseren van een werkconferentie onder de

verantwoordelijkheid van RUG, Hanzehogeschool en gemeente in het voorjaar van 2007.

Energieneutraal houdt in net zoveel energie op een duurzame wijze op te wekken als dat je verbruikt.

Binnen dit plan vallen daarom infrastructurele energieprojecten zoals ook:

• Ondersteunen onderzoek naar haalbaarheid biomassa in de stad (Stainkoel’n, Suikerfabriek

Hoogkerk, Vagron (haal meer uit afval))

• Ondersteunen onderzoek naar Smart Power System microwkk (sturingssysteem voor decentrale

energieopwekking om energiesystemen op elkaar af te stemmen)

• Onderzoek naar windmolens op de Milieuboulevard

• Onderzoek naar haalbaarheid aardwarmte 

• Ondersteunen onderzoek naar Groen Gas (bio-massa)

• Haalbaarheidsstudies restwarmte van bedrijven 

• Haalbaarheidsstudie warmtepompen Eemskanaalzone

• Bevorderen toepassing warmtepompen  Reitdiep en Grunobuurt)

• Voorbereiden duurzame wijk Reitdiep IV

• Duurzaam inrichten woningbouwlocaties stad Groningen

• Duurzame ontwikkeling Westpoort in relatie met bio-ethanolproductie suikerfabrieken.

• Onderzoek naar transformatie naar wijken die hoofdzakelijk op elektriciteit dan wel op aardgas

draaien.



Voor Meerstad zal ook gedegen onderzoek gedaan moeten worden naar adequate maatregelen om de

ambitie 8.5 te verwezenlijken. De ambitie is om Meerstad optimaal duurzaam te ontwikkelen.

b. EnergieConvenant Groningen € 240.000i

Samenwerking met o.m. Provincie, Gasunie, en Nuon heeft de afgelopen periode een groot aantal

initiatieven én aanvullende subsidies gegenereerd. In 2007 zullen voorstellen worden gedaan voor

voortzetting van het ECG voor de volledige collegeperiode. Voor zover nodig zullen bij projecten van

het ECG aanvullende gemeentelijke middelen worden gegenereerd vanuit onderstaande projecten.

c. Energiebeparing (semi)overheid € 500.000i en € 25.000s

Gemeentelijke diensten en openbare wijkvoorzieningen 

Bij de gemeentelijke diensten en openbare wijkvoorzieningen zoals wijkcentra en sporthallen valt

energiewinst te behalen. Eind dit jaar start het project energiebesparing en duurzame energie bij

gemeentelijke gebouwen en openbare wijkvoorzieningen. Op basis van energiescans zal een

energiebesparingprogramma worden opgesteld. Het energiefonds zal hier een aanjagende functie in

hebben. Uiteindelijk zal er fors moeten worden geïnvesteerd in de maatregelen. 

Scholen

Voor scholen is er een speciaal traject ingezet. Het is de bedoeling dat alle 44 scholen waterzijdig

worden ingeregeld (project ECG). Met waterzijdig inregelen kan 10-15% besparing worden gehaald.

Naast fysieke maatregelen krijgen scholen een educatief programma aangeboden.

Indien nodig kunnen door voorfinanciering maatregelen worden uitgevoerd.

d. Grootschalig Energieprogramma Huurwoningen € 500.000i en € 25.000s 

en particuliere woningen

De gemeente trekt steeds meer samen met woningcorporaties op om energieprojecten in

huurwoningen te realiseren. Voorbeelden zijn warmtepompprojecten in Lewenborg en het Dinkelpark.

en pilots Wonen++, . Er zijn echter veel woningen die nog niet energiezuinig zijn en waar het

binnenklimaat niet optimaal is: slechte isolatie, geen HR ketels, geen optimale ventilatie. Betrekken bij

het Lokaal Akkoord en waar mogelijk gebruik maken van rijkssubsidies zouden maatregelen kunnen

versnellen. Ook bij particuliere woningen valt nog veel energiewinst te behalen. Wonen++ was

voorzichtige aanzet, maar zou grootschaliger aangepakt kunnen worden.

In 2007 en 2008 zullen ongeveer 60 werkzoekenden in de stad Groningen worden opgeleid tot

energieadviseur en bij 6000 huishoudens met een lager inkomen worden ingezet. Dit is 25% van het

totaal aantal huishoudens dat tot de laagste 2 inkomensgroepen behoort. Met inzet van het

stimuleringsfonds kan dit project worden opgeschaald. (TELI-project Met Energie aan het Werk).



e. Groninger Woonkwaliteit

GWK is ondermeer gericht op het stimuleren van energiemaatregelen/gezond binnenmilieu boven

wettelijke eisen in bouwbesluit in wijkvernieuwingsprojecten. Inzet van middelen en uitwerking dient

nog nader plaats te vinden door ROEZ en MD. GWK biedt kansen om kwaliteiten die specifiek

gericht zijn op extra energiebesparing en innovatie, conform duurzaamheidambities in het Lokaal

Akkoord waar te maken.

f. Energiebesparing MKB € 260.000i en € 10.000s

Terreinwinst is een succesvolle aanpak ook voor het thema duurzaamheid. In dit kader zetten we in op

energiescans op basis van no cure no pay, en stimulering collectieve inkoop groene stroom en

mobiliteitsmanagement.

g. Lucht € 300.000i en € 10.000s 

Aansluiting bij landelijk convenant Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering tussen Rijk,

bedrijfsleven en 10 grote steden. Het vergt de ontwikkeling van een programma waarbij vervoerders

waaronder bevoorrading en taxi’s en wellicht ook bewoners met name in de binnenstad, worden

verleid tot het nemen van maatregelen. Bij aanbestedingen zoals bij openbaar vervoer en

gehandicaptenvervoer zullen emissies als gunningscriteria een plaats moeten krijgen. Het convenant

schrijft een verdere uitwerking én inzet op het verschonen van het eigen wagenpark en duurzame

brandstoffen (Aardgas, tenzij..) voor. Dit vergt aanvullende investeringen. Aansluitend op

inspanningen van Energy Valley zal de gemeente als locale overheid bij bedrijven producten als

biobrandstoffen/ aardgas stimuleren en zo optimaal mogelijk faciliteren.

h. Leefomgevingskwaliteit € 900.000 i en € 25.000s

Gerichte inzet op knelpunten geluidsoverlast en aanzetten tot verbinding ecologische structuur.

4. Uitwerking van globaal duurzaamheidprogramma

Dit globale duurzaamheidprogramma geeft zoals gezegd een indicatie van de investeringen die

gemoeid zijn met het transitieproces. 

De komende periode zal gewerkt worden aan het duurzaamheidbeleid voor de komende vier jaar

opgesteld vanuit het lange termijn perspectief 2025. De ambitie is erg hoog. De doelstelling

energieneutraal in 2025 zal daarom worden opgeknipt en gefaseerd in programma’s met meetbare

doelen en duidelijke indicatoren waaraan we de voortgang kunnen afmeten. Eén van de eerste stappen

is het in beeld brengen van de nulsituatie. Per jaar zullen er duidelijke en haalbare taakstellingen

worden geformuleerd, waarop we actief kunnen sturen en toetsen. Waar mogelijk zal de stad

aansluiten op de landelijke duurzaamheidsmeter.

5. Financiën

De bij de begroting 2007 beschikbaar gestelde middelen bedragen 500 duizend euro structureel. Wij

stellen voor om een structureel bedrag van 235 duizend euro structureel om te ruilen met een



incidenteel bedrag van 3 miljoen euro (Tansferium Hoogkerk (1 miljoen euro), Damsterdiep (1

miljoen euro) en fietsmaatregelen (1 miljoen euro)). Per saldo vragen we dus om 3 miljoen euro

incidenteel en 265 duizend euro structureel beschikbaar te stellen. 

Financiele begrotingswijziging Lasten Baten Saldo

5.07 Milieubeleid 3.265 3.265

9.03 Concernstelposten -265 -265

7.05 Verkeer en Vervoer (tranferium Hoogkerk) -1.000 -1.000

7.05 Verkeer en Vervoer (fietsmaatregelen) -1.000 -1.000

7.06 Parkeerbedrijf (Damsterdiep) -1.000 -1.000

Totalen begrotingswijziging 0 0


