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Geachte heer, mevrouw, 

Sinds begin 2015 is intensief gewerkt aan zowel de Routekaart Groningen Energieneutraal als 
aan de Energiemonitor. Beide trajecten naderen hun voltooiing, maar vormen uiteraard ook de 
start van een vervolgproces. Met deze brief informeren vvij u over de uitkomsten en sturen we 
u de bijbehorende rapporten. 

De bijgaande stukken hebben vvij onlangs ook aan een greet aantal Greningse bedrijven en 
instellingen gestuurd, die met ens hebben samengewerkt aan de tetstandkeming van de 
routekaart, de monitor, of aan beide. Wij hebben deze partijen uitgenedigd em een 
intentieverklaring te endertekenen, em daarmee de start te markeren van een langjarige 
samenwerking em de energietransitie te versnellen. 

De endertekening van de intentieverklaring vindt plaats tijdens het Transfuture Festival op 
23 juni a.s., van 16.00-18.00 uur op het Entranceterrein, Zernikelaan 17, Groningen. 
Wij nedigen eek u uit daarbij aanwezig te zijn. De partijen die wij hebben uitgenedigd em de 
verklaring te endertekenen zijn veoralsneg de acteren die eek hun medevverking hebben 
verleend aan de monitor en daarbij hun geplande inspanningen hebben bekend gemaakt. 

Op 23 juni bieden wij de Routekaart tevens aan het ministerie van Ecenemische Zaken aan, 
als bijdrage aan de natienale energiedialeog die eind dit jaar meet leiden tot een nieuwe 
rijksagenda veer de energietransitie. 

Bijgaand treft u de velgende stukken aan: 
1. Intentieverklaring 
2. Lijst geadresseerden intentieverklaring 
3. Neta "Routekaart Groningen energieneutraal". 
4. Verslag Quintei "Verhalen en scenario's over energiegebruik in 2035 in de stad en regie 

Groningen" 
5. Energie-econemie in 2035, '"Verkenning ecenemische impact transitie fossiel gedreven 

energie- en grondstofvoerziening naar hemieuwbare voorziening in stad en regie 
Groningen." 

6. Brochure "De Nordic City, Energietransitie als aanjager veer de Next Economy in stad en 
regie Groningen". 
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7. Rapport: "Denkbeelden veer een slimme energiestad". 
8. Quintei - Routekaart 2016-2025. Tien aanbevelingen em op kerte termijn een significante 

bijdrage te leveren aan klimaatneutraliteit en verheegd welzijn van de burgers van de stad 
Groningen. 

Daamaast zai vanaf 23 juni de Energiemonitor en-line beschikbaar zijn. 

Zeals al eerder aan de raadscemmissie Beheer en Verkeer is gepresenteerd hebben wij erveor 
gekezen em de entwikkeling van de routekaart te plaatsen in het perspectief van het 
Projectatelier Groningen van de Internationale Architectuurbiennale Rotterdam (I A BR). 

Wij menen dat ep basis van de uitgeveerde enderzeeken en entwerpen nu belangrijke stappen 
voerwaarts gezet kunnen worden. Dit zien wij als velgt veer ens: 

In September willen wij met u in gesprek ever de gedane aanbevelingen, em deze 
vervolgens in concrete plannen te vertalen. U kunt een veerstel daarover tegemeet zien. 
Intussen willen wij al starten met resultaatgerichte overleggreepen em ep enkele 
onderdelen samen met partners initiatieven te nemen. Wij denken in eerste instantie aan 
de thema's "versnelde intreductie warmtepempen", "uitbouwen GRESCO", 
"elektrificatie van mebiliteit", "duurzame lekale energiepreductie deer lekale 
initiatieven". Wij willen echter juist ook de samenwerkende partijen zelf vragen em 
thema's aan te dragen. 
Parallel hieraan willen wij de vruchtbare samenwerking in lABR-verband veertzetten ep 
regienale schaal. Dit biedt perspectief em aan de uitveering van de routekaart ep 
meerdere schaalniveaus te werken. Oek dit betrekken wij bij het gesprek met uw raad. 

Wij hepen u te megen begreeten bij endertekening van de intentieverklaring ep 23 juni a.s. en 
zullen u in September uitnodigen voor de bespreking van het vervelgtraject. 

Met vriendelijke greet, 
burgemeester en wetheuders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Intentieverklaring Groningen Energieneutraal 

Preambule 
Deze verklaring vormt het begin van een samenwerkingproces en beoogt niet limiterend te zijn voor 
de deelnemers. Ondertekenaars beginnen aan een samenwerking met elkaar en werken in een aan
tal "tafels" hoofdthema's uit rend de energietransitie voor deze regie. 
Tijdens het eerste jaar bepalen de partners gezamenlijk weike thema's worden gekezen, aansluitend 
bij de vele initiatieven die in stad en regie al zijn genomen. In de loop van het jaar beraden de part
ners zich op de organisatievorm voor de opvolgende jaren. Deze kan worden bekrachtigd in een ver-
volgakkoord, te formuleren door de samenwerkende partijen. 

Overwegingen 

1. In het kader van het "projectatelier Groningen" van de Internationale Architectuurbiennale Rot
terdam 2016 is modelmatig energie-onderzoek uitgevoerd voor de regie Groningen-Delfzijl-
Eemshaven-Lauwersoog. De vraagstelling daarbij was: "Hoe kan een economie gebaseerd op 
hemieuwbare energie en beperkte uitstoot van CO2 een nieuw wenkend perspectief bieden voor 
Noord Nederland en de regie Groningen-Eemshaven in het bijzonder?" Het modelmatige onder-
zoek laat zien dat een grotendeels op hemieuwbare bronnen berustend energiesysteem voor de
ze regie mogelijk is. 

2. Een gelijktijdig uitgeveerde ecenemische studie laat zien dat vier sectoren in de regienale eco
nomie die met dit scenario zijn verbonden grote kansen hebben: de "energy port" Eemshaven 
(als belangrijke hub bij importen van biomassa en onderhoud van windturbines op zee), de 
bouwsector (de herstel- en versterkingsopgave in de aardbevingsregio), de "biobased chemistry" 
(transformatie van het huidige chemiecluster). Smart City Groningen (kenniscentrum bij uitstek 
op het grensvlak van ICT en energie). Door al deze innovaties en nieuwe businessconcepten kan 
de regie de broedplaats voor slimme technieken zijn. 

3. Lekale omstandigheden maken een versnelde energietransitie in Noordoost Nederland oppor-
tuun: 
• de discussie over gaswinning en de noodzaak om veel woningen en gebouwen te verstevigen; • 
natienale plannen om veel windvermogen in Groningen te realiseren; • de aanwezigheid van de 
Eemshaven, het industriecomplex in DelfzijI en grote stroom-, gas- en dataconnectoren; • een 
centrale stad waar 35% van de inwoners en nog meer van de banen geconcentreerd zijn; • een 
kennisinfrastructuur op energiegebied van zeer hoog niveau; • de beste landbouw(grond) ter 
wereld; • lokale ambities om energieneutraal te worden in 2035. 

Partijen komen overeen 

1. Zich in te zetten om de energietransitie te versnellen door specifieke Greningse kansen te benut-
ten en daartoe aan gezamenlijke thematische tafels benodigde acties te coordineren. 

2. Gezamenlijk "Het Gronings energieakkoord 2017" voor te bereiden, waarin een langjarige sa
menwerking van partijen wordt beoogd. 

3. Bereid te zijn om informatie over eigen activiteiten en plannen op te nemen in een gemeen-
schappelijke energiemonitor. 

Groningen, 23 juni 2016 
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Geadresseerden Intentieverklaring Groningen Energieneutraal 23 juni 2016 

N.V. Nederlandse Gasunie t.a.v. dhr. Ir. J.J. Fennema Postbus 19 9700 MA Groningen 

Gasterra t.a.v. Drs. G.J. Lankhorst Postbus 477 9700 AL Groningen 

College van Bestuur Van de Hanzehogeschool Groningen t.a.v. drs. H.J. Pijiman Postbus 30030 9700 RM Groningen 

College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen t.a.v. Prof. dr. S. Poppema Postbus 72 9700 AB Groningen 

College van Bestuur Alfacollege, t.a.v. dhr. W. Moes Postbus 212 9700 AE Groningen 

College van Bestuur Noorderpoortcollege t.a.v. dhr. R. Schuur Postbus 1225 9701 BE Groningen 

College van Gedeputeerde Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 

Directie Wooncorporatie Lefier t.a.v. dhr. L. de Boer Postbus 7104 9701JC Groningen 

Woningcorporatie Nijestee t.a.v. dhr.P. Bregman Postbus 447 9700 AK Groningen 

Christelijke Woningstlchting Patrimonium t.a.v. dhr. A. de Vries Peizerweg 136 9727 AP Groningen 

De Huismeesters t.a.v. dhr. S. Holwerda Postbus 546 9700 AM Groningen 

Universitair Medisch Centrum Groningen t.a.v. mr. J.F.M. Aartsen Postbus 30.001 9700 RB Groningen 

Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis t.a.v. drs. H. Feenstra Postbus 30033 9700 RM GRONINGEN 

Attero t.a.v. dhr. P.J.B. Ganzeboom Postbus 4114, 6080 AC Haelen 

Grunneger Power t.a.v. dhr. S. Volkers Postbus 6122, 9702 HC Groningen 

Warmtestad Postbus 24 9700 AA Groningen 

Enexis B.V. t.a.v. dhr. P. Vermaat Postbus 856 5201 AW 's-Hertogenbosch 

Suiker Unie Vierverlaten t.a.v. dhr. Ir. A.G. Fetter Postbus 2305 9704 CH Groningen 

Waterbedrijf Groningen t.a.v. Mw. Mr. R. Iv/ait Postbus 24 9700 AA Groningen 

FC Groningen t.a.v. dhr. H. Nijiand Postbus 1399 9701 BJ Groningen 


