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Geachte heer/mevrouw, 

Met veel interesse hebben wij het rapport van de Rekenkamercommissie over het programma 
Groningen geeft energie gelezen. Wat ons betreft is het rapport een geslaagd voorbeeldivan 
hoe uw raad - in goede samenwerking met de ambtelijke organisatie - probeert om vooraf 
vastte stellen welke concrete rol de raad kan spelen in complexe programma's. Ons college 
maakt dan ook dankbaar gebruik van de aanbevelingen uit het rapport. Hleronder zuUen we 
die bespreken. 

Naast het experimentele karakter van het rapport zijn wij ook blij met het tijdstip van 
verschijning. In uw vergadering van mei stelt u het nieuwe programma Groningen geeft 
energie 2015-2018 vast. Daarin geven wij ook aan dat de urgentie van energietransitie veel 
nadrukkelijker aan de orde is door de situatie rondom de gaswinning en de aardbevingen. Het 
besef in de samenleving en bij ons college is eens te meer dat er een grote opgave voor ons 
ligt. Als stad en regio hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid om daar hard mee aan 
de slag te gaan. De lat ligt wat ons betreft dan ook hoog. 

Aanbevelingen 

1. Stel duurzaamheid centraal in de gemeentelijke strategische visie 

De ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn kan alleen gerealiseerd worden als er een 
strategische visie aan ten grondslag ligt, waarin energie en duurzaamheid worden verbonden 
met een groot aantal andere thema's. De gemeenteraad kan volgens het rapport een politieke 
keuze maken over de strategische visie van Groningen. Die visie moet dan ook gedeeld 
worden met de samenleving en dient aan te sluiten bij strategische visies uit de samenleving. 
Een strategische visie op de toekomst waarin energie en duurzaamheid centraal staan moet 
ook de verbinding leggen met andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals innovatie, 
bereikbaarheid en werkgelegenheid. Wij onderschrijven deze constateringen. De acties die wij 
hierop doen volgen komen ook terug onder de andere punten. 



2. Opgaven gestuurd werken 

In het rapport wordt geconstateerd dat de gemeente Groningen goed bezig is - ook in 
vergelijking met andere steden - met een samenhangend en goed doordacht 
energieprogramma. Tegelijkertijd is er het besef dat de gemeente slechts een bescheiden rol 
heeft in het gehele maatschappelijke krachtenveld. Wel constateert het rapport dat de bijdrage 
van de gemeente aan ontwikkelingen in de energietransitie van belang is. Daaruit volgt ook de 
aanbeveling om duurzaamheid centraal te stellen in al het gemeentelijk handelen. Niet alleen 
om de doelstelling energieneutraal 2035 te halen maar ook om een gezaghebbende en serieuze 
partner te zijn die het goede voorbeeld geeft. We beseffen dat we met het energieprogramma 
goed op weg zijn maar dat het belangrijk is om de gemeentelijke organisatie verder in te 
richten rondom duurzaamheid. Zoals het rapport aangeeft kunnen veel onderdelen bijdragen 
en zelf ook een beter product leveren indien duurzaamheid expliciet een plek krijgt in de 
afwegingen. Op dit moment is de gemeentelijke organisatie nog onvoldoende aangehaakt bij 
het onderwerp duurzaamheid. Dat is de reden dat ons college een specifieke opdracht 
verstrekt om dit op korte termijn te realiseren. We zuUen hierover apart rapporteren in de 
jaarlijkse monitor. 

3. Portfoliomanagement: sturen via routekaart en monitor 

De energietransitie kenmerkt zich door een hoge mate van dynamiek. Niet alleen door 
fluctuerende energieprijzen en een veranderende bonding ten aanzien van fossiele 
brandstoffen, maar vooral ook door technische ontwikkelingen. In 2010 zijn we met deze 
constatering in het achterhoofd begonnen met het programma Groningen geeft energie. Dat 
betekende een nadrukkelijke focus op een beperkt aantal sporen en specifiek proberen om 
deze sporen te ontwikkelen. Zoals u in eerdere brieven heeft kunnen lezen hebben we ons 
geconcentreerd op het uitvoeren van projecten. In Terughlik/ Vooruitblik is dit over de vorige 
periode verantwoord. In de afgelopen jaren zijn niet alle projecten geslaagd. De lening voor 
zonnepanelen aan Stadjers via de OZB-belasting mocht niet van de rijksoverheid. Daarnaast 
boekten we in het winddossier geen vooruitgang doordat het ruimtelijke beleid van de 
provincie ons daartoe geen mogelijkheden verschafte. 

In het rapport van de Rekenkamer wordt geconstateerd dat de raad niet alleen naar individuele 
projecten moet kijken maar naar het geheel. Een monitor en een duidelijke routekaart 
ontbreken op dit moment. Wij onderschrijven deze constatering. In het programma Groningen 
geeft energie 2015-2018 stellen we dan ook voor om een jaarlijkse monitor te maken. Hierin 
komen de resultaten van verschillende projecten te staan maar ook de bijdrage aan de 
vermindering van de C02 uitstoot. Met een routekaart willen we de weg naar de lange termijn 
doelstelling energieneutraal 2035 beter in beeld brengen. Via het zogenaamde Energie 
Transitie Model (ETM) gaan wij tussenstappen formuleren op weg naar 2035. Bij het 
opstellen van zowel de monitor als de routekaart zullen we uw raad een nadrukkelijke rol 
geven, zodat u zelf kunt aangeven op welke momenten u welke informatie wilt zien. 

4. Vitale coalities 

De laatste aanbeveling betreft de samenwerking met anderen. In het rapport wordt 
geconstateerd dat de gemeente een goede netwerker is en dat er veel waardering is voor het 
programma Groningen geeft energie. Het rapport constateert ook dat het moment daar is om 
vaart te maken met het programma in bredere zin. 



Dat kan door veel nadrukkelijker afspraken te maken met andere partijen in de stad om bij te 
dragen aan de doelstelling energieneutraal 2035. Niet alleen vanwege klimaatredenen, maar 
juist ook omdat energie een kans biedt voor nieuwe economische ontwikkeling van de regio. 
In Groningen geeft energie 2015-2018 gaan we uitgebreid in op dit punt. Ook in het 
economische programma, het aardbevingsdossier en in Agenda Stad wordt dit duurzame 
economische perspectief besproken. Recentelijk heeft de gemeente al een aantal grote 
werkgevers uitgenodigd om een vitale coalitie te smeden om tot een nieuw duurzaam 
economisch perspectief te komen voor stad en regio. 

Wij zijn blij met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Zij bevestigen ons idee dat 
we op de goede weg zijn met het energieprogramma en dat de stappen die we de komende 
jaren willen maken de juiste zijn om ons doel te behalen: energieneutraal in 2035. 
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