
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp     Meerjarenprogramma Energie 2020-2023    

Steller/telnr.  T. Veenstra  Bijlagen 2 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Broeksma  Raadscommissie    

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand 1 Jaar 2020 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit het Meerjarenprogramma Energie 2020 - 2023 vast te stellen.  
  

 

 

 Samenvatting     

De basis voor dit Meerjarenprogramma vormt de omgevingsvisie The Next City, het Coalitieakkoord Gezond, 
Groen, Gelukkig Groningen 2019-2022 en de Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035. In 2035 willen we CO2-
neutraal en de eerste aardgasvrije gemeente van ons land zijn. De energietransitie die hiervoor nodig is, willen 

we gebruiken als motor voor vernieuwing, versterking en herstel van onze wijken en dorpen. Met dit 
Meerjarenprogramma beschrijven we onze opgaves en activiteiten voor 2020 en geven we een doorkijk 
voor de jaren daarna. Om ons doel CO2-neutraal in 2035 te bereiken leggen we via het programma Groningen 
Geeft Energie focus op de vraag kant (gebouwde omgeving) en de aanbod kant (bronnenstrategie/opwekking). 
Daarnaast voeren we onder andere lobby om de vraag en aanbod kant zoveel mogelijk te kunnen faciliteren. In 
het Meerjarenprogramma Energie wordt tevens aangegeven hoe de beschikbare financiële middelen over het 
programma worden verdeeld. 

B&W-besluit d.d.: 17-12-2019 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

De aanleiding voor dit 
van Stadsontwikkeling. Dit is het eerste Meerjarenprogramma van het programma Energie. Onze ambities 
uit het Coalitieakkoord samen met onze ambities uit The Next city vormen de basis voor dit 
Meerjarenprogramma. Met dit Meerjarenprogramma beschrijven we onze opgaves en activiteiten voor 
2020 en geven we een doorkijk voor de jaren daarna. 
 
Kader     

Het kader is onze omgevingsvisie The Next City, het Coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen en 
de Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035.  
 
Argumenten en afwegingen     

In 2035 willen we CO2-neutraal en de eerste aardgasvrije gemeente van ons land zijn. De energietransitie 
die hiervoor nodig is, willen we gebruiken als motor voor vernieuwing, versterking en herstel van onze 
wijken en dorpen. Om ons doel te bereiken leggen we via het programma Groningen Geeft Energie focus 
op de vraag kant (gebouwde omgeving) en de aanbod kant (bronnenstrategie/opwekking). Daarnaast 
voeren we onder andere lobby om de vraag en aanbod kant zoveel mogelijk te kunnen faciliteren.   
 
In het Meerjarenprogramma Energie 2020-2023 beschrijven we welke doelen we nastreven en hoe we onze 
middelen in de periode 2020-2023 willen inzetten.  
 
In de raadsvergadering begroting 2020 van uw raad is gesproken over het programma energie. De extra 
gelden die u beschikbaar heeft gesteld zijn verwerkt in het Meerjarenprogramma. Ook gaan we daar in op 
de samenwerking met Groningen Woont Slim welke in 2019 is geëvalueerd. De conclusie was dat een 
doorontwikkeling tot een onafhankelijk provinciaal energieloket de meest logische stap is. Dit starten we 
begin 2020. Het meerjarenprogramma Energie 2020-2023 is als bijlage toegevoegd.    
 
Ook heeft u eerder een motie aangenomen die verwerkt is in het meerjarenprogramma. Dit betreft 

 zonnepanelen voor sociale huur). Wij hoeven zelf geen 
uitvoering te geven aan deze motie omdat we zien dat woningcorporaties actief zonnepanelen plaatsen op 
hun woningen. Wij zien dan ook geen reden om hiervoor nieuw beleid te ontwikkelen. We beschouwen 
deze motie daarmee als afgedaan. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Het Meerjarenprogramma Energie komt voort uit onze ambities uit onder andere The Next City. Bij het 
opstellen van The Next City heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Daarnaast vindt 
participatie niet plaats op programmaniveau maar wel op projectniveau (onder andere wijkenergieaanpak 
en windverkenning).       
 
Financiële consequenties     

Het Meerjarenprogramma Energie heeft geen financiele consequenties. 
beschikbaar voor het programma Energie. Vanuit het coalitieakkoord is voor de komende drie jaar 

ng van de 

In het 
meerjarenprogramma is beschreven hoeveel middelen beschikbaar zijn en hoe deze worden besteed. 
 
Overige consequenties     

Niet van toepassing.       
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Vervolg     

Niet van toepassing.  
 
Lange Termijn Agenda     

Het meerjarenprogramma Energie staat op de LTA voor januari 2020. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
burgemeester,    secretaris, 
 
 
 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 


