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Inleiding 

 Het voornemen om een ‘routekaart’ voor de komende 20 jaar op te stellen is het centrale thema 
in Groningen geeft energie, programma 2015-2018 (GGE), dat voorjaar 2015 is vastgesteld. GGE 
bouwt voort op wat in achterliggende jaren al in gang was gezet, maar formuleert de strategie 
opnieuw. 

 Met gewoon doorgaan op de ingeslagen weg, zo bleek uit een evaluatie, wordt het doel 
“energieneutraal in 2035” niet gehaald. Ook de gemeentelijke rekenkamercommissie constateerde in 
2015 dat de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn  alleen gerealiseerd kan worden als er een 
strategische visie aan ten grondslag ligt, waarin energie en duurzaamheid worden verbonden met 
een groot aantal andere thema's. Die visie moet volgens de commissie dan ook gedeeld worden met 
de samenleving en dient aan te sluiten bij strategische visies uit de samenleving. Wij hebben deze 
constateringen onderschreven. 

 In GGE hebben we de keuze gemaakt om richting te willen geven aan het proces dat alle 
maatschappelijke partners samen kunnen doorlopen om van Groningen een energieneutrale stad te 
maken. Tot dusver hadden we als rol voor de gemeente gekozen voor: stimuleren, enthousiasmeren, 
partijen bij elkaar brengen, faciliteren, belemmeringen wegnemen, en gezamenlijk oplossingen 
vinden voor tegenstellingen en hindernissen. Faciliteren kan daarbij zo ver gaan dat we al enkele 
jaren forse bedragen uitgeven om de haalbaarheid van geothermie en een warmtenet aan te tonen.  
Deze rollen zetten we voort, maar daarnaast stellen we een routekaart op die een uitvoerbaar 
perspectief laat zien op weg naar het lange termijn doel. We streven ernaar dat dit perspectief wordt 
gedeeld door maatschappelijke partners en dat zij zich daaraan gecommitteerd voelen. Dat 
perspectief te ontwikkelen zien wij als onze taak. Hoewel wij als gemeente in uitvoerende zin slechts 
een bescheiden aandeel kunnen leveren, kunnen we het proces organiseren waarin vele partijen 
gericht werken aan het doel. 

 Wat is een routekaart voor Groningen? Wij zien als uitkomst van het doorlopen proces de 
volgende functie van de Routekaart Groningen energieneutraal: de routekaart laat zien wat nodig is 
in hoofdcategorieën van maatregelen, hoe de ontwikkeling er in de komende 20 jaar eruit kan zien, 
inclusief daarbij te nemen hordes, laat daarmee ook perspectieven zien voor de ruimtelijke en 
economische ontwikkeling van de stad, en geeft tenslotte aan welke maatregelen in de eerste 5 jaar 
een relevante aanloop vormen voor de grote opgave die daarna nog volgt. 
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 Centrale vraag hierbij is de manier waarop de overheid stuurt in samenspraak en samenwerking 
met actoren die moeten investeren, die wettelijke rollen en bevoegdheden hebben of ontberen, die 
baat hebben bij deze omwenteling of juist niet. Ook de energietransitieplannen van de rijksoverheid 
en de provincies (die in de maak of juist gereed zijn) gaan behalve over de energietechnische inhoud 
vooral over de manier waarop wordt gestuurd. De energietransitie verloopt in de Nederlandse 
context niet via een blauwdruk, maar vraagt wel om gecoördineerde actie gedurende langere tijd.  
 

Doorlopen proces 

 Vanaf medio 2015 zijn twee parallelle sporen doorlopen. Als gemeente hebben wij opdracht 
gegeven aan het bureau Quintel Intelligence uit Amsterdam om het door hen ontwikkelde 
energietransitiemodel (ETM) toe te passen op Groningen. Dit model brengt het energiesysteem van 
een gebied in kaart en biedt de mogelijkheid om zowel aan de vraag- als aanbodkant fictieve 
maatregelen te nemen. Hiermee kunnen de benodigde maatregelen voor grote CO2-reducties in 
kaart worden gebracht. De bedoeling was om hiermee op hoofdlijnen scenario’s en beleidsopties te 
benoemen voor woningen en gebouwen, voor bedrijven, voor mobiliteit en voor het systeem als 
geheel. 

 Tegelijkertijd ging het “projectatelier Groningen” van de Internationale Architectuurbiënnale 
Rotterdam (IABR) van start. Dit in opdracht van de provincie Groningen, de gemeente Groningen, 
regio Eemsdelta en de regio Groningen-Assen. De vraagstelling van deze studie was in grote lijnen 
hetzelfde: “Hoe kan een economie gebaseerd op hernieuwbare energie en beperkte uitstoot van CO2 
een nieuw wenkend perspectief bieden voor Noord Nederland en de regio Groningen-Eemshaven in 
het bijzonder?”. De keuze van de IABR voor Groningen was niet in de laatste plaats ingegeven door 
de actualiteit van de aardbevingsproblematiek. 

 Beide trajecten zijn sinds de afgelopen zomer in samenhang ontwikkeld. De exercities met het 
ETM zijn niet voor de stad specifiek, maar voor het IABR-studiegebied uitgevoerd. Dit bleek ook een 
betere keuze omdat het ‘energiesysteem’ voor dit gebied completer is dan dat van de stad alleen. 
Daardoor komt een breder scala aan sturingsopties in beeld m.b.t. vraag en aanbod van energie. 

 De bijzondere verdienste van het IABR-traject is dat hierin verschillende disciplines hebben 
samengewerkt, naast energiespecialisten vooral ook stedenbouwkundigen en 
(landschaps)architecten. Tegelijk is ook het economische perspectief van de energietransitie voor dit 
gebied in kaart gebracht. 
Het beoogde doel van de gemeente bij de opdracht aan Quintel was om voorstelbaar te maken 
welke maatregelen tot vergaande CO2-reducties leiden. In het projectatelier Groningen is dit bij 
uitstek gelukt. De publicatie voor de IABR, die in april is geopend is daarmee tevens een 
inspiratiedocument voor de nieuwe omgevingsvisie van de stad (Next City). 

 Voor de gemeente Groningen specifiek zijn drie sessies met elke keer enkele tientallen deelnemers 
gehouden waarbij met behulp van het ETM beleidsopties zijn verkend. Bij de eerste twee waren 
vooral energie-experts aanwezig van de belangrijkste kennisinstellingen, bij de derde sessie (maart) 
waren tevens stakeholders aanwezig die het lange termijn perspectief in hun bedrijfsvoering zouden 
moeten opnemen. Daaronder bijv. het UMCG, Martiniziekenhuis, woningcorporaties, grote 
vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers uit de vervoerssector, onderwijsinstellingen. Daarbij is 
geprobeerd de maatregelen voor de eerste 5 jaar te benoemen. 

 De uitkomsten van de studie- en ontwerptrajecten zijn neergelegd in drie documenten: 

 Verhalen en scenario’s over energiegebruik in 2035 in de aardbevingsregio Groningen, bureau 
Quintel. 

 Energie-economie in 2035, verkenning van de economische impact van de transitie van fossiel 
gedreven energie- en grondstofvoorziening naar een hernieuwbare voorziening in de 
aardbevingsregio in Groningen, bureau E&E advies. 

 Denkbeelden voor een Slimme Energiestad, Groningen naar de Next City (atelier 
stadsbouwmeester Groningen). 
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De concept-inzending voor de IABR is op 10 maart voor een breed publiek gepresenteerd in 
Groningen, in aanwezigheid van de hoofd curator IABR–2016 (prof. Maarten Hajer). 

Niet onvermeld mag blijven dat op 15 januari in de raadszaal van de gemeente Groningen een goed 
bezochte bijeenkomst plaatsvond voor statenleden en raadsleden uit de IABR-gemeenten. Hier is het 
perspectief van een energieneutrale regio gepresenteerd. 

 

Uitkomsten van het proces 

Het proces tot hiertoe was nog niet rechtstreeks gericht op de totstandkoming van de beoogde 
routekaart. De uitkomsten van het proces zijn onder te verdelen in twee groepen: 

 De ‘energie-technische’ scenario’s voor een energieneutrale stad en regio; 

 De verbinding hiervan met de economische en ruimtelijke ontwikkeling van stad en regio; 

 

a. Energiescenario’s voor de regio 

Het energiesysteem voor de IABR-regio (11 gemeenten) is bestudeerd met het 
energietransitiemodel. Dit model is ontworpen voor een hoger geografisch schaalniveau, maar kan 
toch relevante inzichten verschaffen voor de onderzochte regio. In het rapport worden belangrijke 
lokale omstandigheden als vertrekpunt gekozen: 

 De discussie over gaswinning en de noodzaak om veel woningen en gebouwen te verstevigen; 

 Nationale plannen om veel windvermogen in Groningen te realiseren en nog meer potentieel; 

 De aanwezigheid van de Eemshaven, het industriecomplex in Delfzijl en grote stroom-, gas- en 
dataconnectoren; 

 Een dominante stad waar meer dan 50% 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; 

 Grote lokale ambities om energieneutraal te worden in 2035. 

In het onderstaande diagram is het energiesysteem van het z.g. 95%-scenario verbeeld (95% CO2-
reductie). Hieruit blijkt dat ca. driekwart van de energievraag voor rekening van de industrie komt en 
de rest in ongeveer gelijke delen van huishoudens, gebouwen en transport. 
 

 
 

Een zeer korte verklaring: iedere geavanceerde samenleving heeft drie soorten energie nodig: 
stroom, warmte en energie voor transport. Kenmerken van dit scenario: 
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 Bijna alle stroom is hernieuwbaar, wind domineert en de oude centrales zijn veelal gesloten. 
Biomassacentrales leveren back‐up voor wind- en zonnestroom. 

 Het stroomsysteem is in 2035 niet meer vraag-gestuurd zoals nu, maar aanbod- en zelfs 
weersafhankelijk. Periodieke overschotten zijn hierbij een grotere uitdaging dan tekorten. 

 Warmte wordt vooral hernieuwbaar geproduceerd, waarbij biomassaverbranding nog de 
overhand heeft, dankzij de grote vraag naar (hoge temperatuur)warmte in de industrie. 

 Transport in het 2035 scenario maakt vooral gebruik van stroom en een beetje biodiesel. 

Het is belangrijk op te merken dat alle windenergie op zee wordt toegerekend aan deze regio, 
evenals de uitstoot van nog aanwezige centrales in deze regio. Verder is er een grote afhankelijkheid 
van geïmporteerde biomassa, voor met name de hoge temperatuur warmtebehoefte van de 
industrie. Indien geteeld in deze regio zou hiervoor 1,3 keer het landbouwareaal van de regio nodig 
zijn. Het ETM is echter gebaseerd op nu al beschikbare technieken en houdt nog geen rekening met 
grootschalige opslag- en conversiesystemen voor wind- en zonne-energie. Hiermee kan de 
“biofootprint” van het systeem sterk worden verlaagd. 
Centraal in het scenario staat de beschikbaarheid van vooral windenergie van de Noordzee, waarmee 
ca. 80% van de energiebehoefte wordt gedekt. Het onderzoek laat zien dat een samenhangend 
scenario op tenminste regionale schaal nodig is, zodat een routekaart voor de hele regio of provincie 
in de rede ligt, en daarmee strategische samenwerking op die schaal. 
 

b. Verbinding met de economische en ruimtelijke ontwikkeling van stad en regio 

 In de economische studie die met dit scenario is verbonden wordt duidelijk dat vier sectoren in de 
regionale economie 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: durable buildings); 

 de biobased chemistry (transformatie van het huidige chemiecluster); 

 Smart City Groningen: hier is de decentrale elektriciteitsproductie en de verwevenheid tussen de 
ICT- en energiesector sterk gegroeid. Niet alleen energie wordt gedeeld, ook kennis en data over 
energie worden internationaal uitgewisseld. De kans ligt bijvoorbeeld in nieuwe algoritmes en 
technieken die balancering tussen productie en verbruik van duurzame energie organiseren en 
internationaal zijn te vermarkten. Door al deze innovaties en nieuwe businessconcepten kan de 
regio de broedplaats voor slimme technieken zijn. 
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Dit economische perspectief laat zien hoe de energietransitie een drijvende kracht kan vormen voor 
ontwikkeling van de regio Groningen. De studie zet ertoe aan vanuit het energievraagstuk na te 
denken over de toekomst van de regio. 

 In het IABR-projectatelier is vooral ook de ruimtelijke impact van de energietransitie bestudeerd: 
welke energielandschappen, inclusief dat van de stad Groningen levert dat op? Hierbij is de “next 
economy” (het thema van de IABR) het vertrekpunt: een stedelijke en regionale economie die zich 
richt naar maatschappelijke opgaven, de nieuwe energie voorop. Als ‘slimme energiestad’ vormt 
Groningen de spil in de ‘Nordic City’, een regionaal stedelijk en duurzaam energienetwerk, waarvan 
de ruimtelijke samenhang wordt bepaald door economische topsectoren en innovatieclusters, een 
compacte stedelijke ontwikkeling, evenals een efficiënte en evenwichtige mobiliteitsstructuur. 
‘Nordic City Groningen’ is verbonden met de energieknoop van de Eemshaven en wordt door wind 
op zee en land van energie voorzien, aangevuld met zonne-energie in de stad zelf en de toepassing 
van omgevingswarmte en geothermie. Energie uit biomassa dient als buffer en een ingenieus 
stedelijk energiesysteem met warmte-hubs en opslagvaten zorgt voor de verspreiding en balancering 
van het brede palet aan energievormen, afhankelijk van woonmilieu en typologie. Buiten de stad 
verrijkt een landschap van historische dorpen en kleine centra de woonmilieus van de kennisstad. De 
Nordic City wordt ontsloten door aantrekkelijke fietsroutes, hoogwaardig openbaar vervoer en 
vernieuwde, elektrische gevoede automobiliteit. 

In “Denkbeelden voor een Slimme Energiestad, Groningen naar de Next City” is dit door het Atelier 
Stadsbouwmeester specifiek voor de stad verbeeld. 

 

De betekenis van de scenario’s voor de korte termijn (ca. 5 jaar). 

 Met behulp van het energietransitiemodel is in sessies met externe deskundigen achtereenvolgens 
in kaart gebracht hoe scenario’s voor 95% en 50% CO2-reductie eruit zien. Vervolgens hebben wij aan 
het bureau Quintel gevraagd om dit tevens te vertalen naar maatregelen voor de korte termijn. Voor 
de korte termijn is vooral ingezoomd op de stad Groningen. Dit vanuit de vraag hoe deze 
maatregelen een zinvolle start kunnen vormen voor ontwikkelingen die na 5 jaar (versneld) verder 
gaan.  
Tegelijk is in het kader van het opstellen van de energiemonitor geïnventariseerd welke plannen ca. 
20 belangrijke actoren in Groningen voor de komende jaren zelf al hebben. De combinatie van beide 
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kan de input zijn voor een gestructureerde dialoog, gericht op commitment en een organisatiemodel 
voor uitvoering van plannen in die eerste 5 jaar. 

De maatregelen voor de korte termijn hebben inhoudelijk betrekking op: 

 Warmtevoorziening van huizen en gebouwen (eerst geothermie en (hybride) warmtepompen en 
tegelijk zoveel mogelijk isolatie/kierdichting/ventilatie); 

 Personen- en goederentransport (elektrische fietsen, auto’s, OV); 

 Duurzame elektriciteitsproductie (van eigen daken in de stad en van windmolenparken uit de 
Provincie en van de Noordzee); 

 Een mentaal proces. 

 

De aanbevelingen voor de korte termijn zijn: 

1. Warmte: Zet vol in op de ontwikkeling van geothermie en het bijbehorende warmtenet project 
voor een deel van de gemeente Groningen. Zorg verder dat linksom of rechtsom de (hybride) 
warmtepompen bij alle andere huizen in gebruik worden genomen, die niet op het warmtenet 
worden aangesloten, onder randvoorwaarde dat deze systemen “terugschakelen” op aardgas bij 
dreigende overbelasting van het elektriciteitsnet. Onderzoek tot slot of de overige gebouwen, die 
geen gebruik kunnen maken van het geothermie warmtenet en waarvoor een hybride 
warmtepomp geen oplossing is, kunnen worden overgezet op warmtepompen met WKO. De 
verwachting is dat het voor 25% van de Groningse woningvoorraad nuttig is om deze op een 
warmtenet aan te sluiten en dat voor 75% een oplossing met warmtepompen in aanmerking 
komt (in combinatie met verbeterde isolatie). 

2. Lobby Den Haag: Regel experimenteer ruimte in Den Haag voor de energiebelasting voor 
kleinverbruikers. Kondig daarbij een gelijktrekken van de energiebelasting per eenheid energie 
voor kleinverbruikers van aardgas en elektriciteit alsmede de beoogde stappen van de gemeente 
Groningen tussen 2017 en 2025 aan. De terugverdientijd van een hybride warmtepomp 
vergeleken met de kosten van een HR ketel op aardgas gaat hierdoor van “nooit” naar minder 
dan 10 jaar. Indien door een massale uitrol de prijs van de hybride warmtepomp daalt, kan dit 
verder omlaag gaan tot onder de 5 jaar t.o.v. de aardgas gestookte HR ketel. M.a.w. door 
aanpassing van de energiebelasting voor kleinverbruikers wordt de hybride warmtepomp al snel 
voordeliger voor de consument dan de HR ketel op aardgas. 
 

3. Mobiliteit:  

 Maak al het openbaar vervoer elektrisch door dit is als eis op te nemen bij toekomstige 
aanbestedingen; 

 Verbeter de laadinfrastructuur voor elektrische batterij-auto’s; 

 Ga werken met milieu-zones en kondig daarbij een onvermijdelijk pad aan naar de emissieloze 
auto ergens tussen 2025 en 2035; 

 Start projecten met elektrische deelauto’s, zodat mensen beginnen te wennen aan het idee 
dat je niet altijd zelf een auto hoeft te hebben en een auto ook prima kunt delen; 

 Zorg voor een grote praktijkproef met zelfrijdende elektrische deelauto’s tussen 2018 en 2020 
samen met de Energy Academy Europe. Indien deze proef slaagt zal waarschijnlijk blijken dat 
het argument om zelf voor de deur een auto te hebben vervalt omdat je dan altijd een auto 
voor je deur kunt krijgen tegen een veel lagere prijs dan een auto die meer dan 95% van de tijd 
stilt staat en door jezelf moet worden onderhouden. 

4. Duurzame elektriciteitsproductie: Zorg voor een hogere inzet van zonnepanelen in de stad (denk 
aan een gemiddeld inzet van 1500 Wattpiek per woning op 60% van de woningen en 3% van de 
overige gebouwen à 15.000 Wattpiek per gebouw). Daarnaast de in het scenario 2025 geplande 
zonneweides. Dit levert tot 2025 een vermogen van 200 MWpiek op. Koop de rest van de 
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elektriciteitsbehoefte in bij regionale windmolenparken en kijk of je kunt inspelen op de 
overschotten die daar zullen ontstaan door deze stroom slim op te slaan. 

5. Mentale transitie:  
De Gemeente zal een rol moeten spelen in het mentale proces dat alle bewoners van de stad 
zullen doormaken als gevolg van de politieke wil om klimaatneutraal te worden. 
Klimaatneutraliteit betekent een grote verandering op vele gebieden, die merkbaar zal zijn in het 
dagelijks leven van de inwoners van de gemeente Groningen. Het meest eenvoudig is dit uit te 
leggen door aan te geven dat apparaten die fossiele brandstoffen verbranden zullen worden 
uitgefaseerd in de komende 20 jaar. Uit de IABR studie en de bijbehorende scenario’s blijkt dat 
hoge ambities van klimaatneutraliteit onvermijdelijk betekenen dat alle apparaten die fossiele 
brandstoffen verbranden zullen moeten worden vervangen door apparaten die dat niet meer 
doen. Een tussenstap in 2025 naar een hybride situatie is verstandig, maar uiteindelijk gaat de 
stad Groningen van “bijna geheel fossiel in 2016” naar “volledig hybride in 2025” naar “bijna 
volledig hernieuwbare warmte en elektriciteit in 2035”.  
Parallel hieraan kan de Gemeente een campagne starten die een wenkend perspectief biedt. 
Deze campagne kan laten zien dat de situatie waar we op koersen veel voordelen heeft boven de 
situatie die we vandaag de dag kennen. 

 

Uitvoering van de Routekaart 

 Met het opstellen van een routekaart beogen we richting te geven aan het proces dat alle 
maatschappelijke partners samen kunnen doorlopen om van Groningen een energieneutrale stad te 
maken. De routekaart laat zien wat daarvoor nodig is, hoe de ontwikkeling er in de komende 20 jaar 
uit kan zien, en geeft aan welke maatregelen in de eerste 5 jaar een relevante aanloop vormen voor 
de grote opgave die daarna nog volgt, en faciliteert de uitvoering van die maatregelen. 
Dit vraagt om een vorm van samenwerken met alle relevante partners in stad en regio. De 
“governance” van die samenwerking moet verder uitgewerkt worden. Daarvoor bestaat geen 
blauwdruk, maar wel zijn er interessante voorbeelden elders in Nederland, met name de 
organisatievorm rond het Gelders Energie Akkoord. Naar analogie daarvan kan de gemeente 
Groningen per onderwerp (zie hierboven) een “tafel” organiseren waarbij stakeholders zich kunnen 
aansluiten. Vervolgens gaat deze tafel aan de slag met de implementatie van de aanbevelingen. De 
Gemeente faciliteert het proces en neemt als een van de stakeholders deel aan de tafels. 

 Het specifiek voor Groningen doorlopen proces geeft aanleiding de uitvoering op drie niveau’s te 
organiseren: 

 De energietransitie als centraal thema te kiezen voor de nieuwe omgevingsvisie “The Next City”, 
en daartoe het inspiratiedocument van de stadsbouwmeester als uitgangspunt te nemen. 

 De energietransitie als hoofdthema voor het economische beleid van de stad te kiezen. 

 De “routekaart” te definiëren als proces om met alle relevante actoren op een transparante 
manier aan een aantal benoemde sporen te werken, waarbij partijen uitdrukkelijk eigen rollen 
hebben (zie het schema hieronder). 

Deze drie niveaus kennen natuurlijk een grote mate van onderlinge afstemming en interactie. 

Hierbij is samenwerking met de regio buiten de stad Groningen van groot belang. De exercities met 
het Energietransitiemodel hebben laten zien dat kansen vooral bestaan door te werken aan een 
energiesysteem voor een regio met naast de stad Groningen ook grootschalige industrie, zeehavens, 
een groot agrarisch gebied, en tevens een groot aantal te verstevigen woningen en gebouwen in de 
aardbevingsregio. 

 De provincie Groningen kondigt in het onlangs vastgestelde Programma Energietransitie 2016-
2019 aan eveneens met een routekaart te willen werken. Er is enig faseverschil met de 
planontwikkeling bij de gemeente Groningen, maar samen optrekken (eventueel naar Gelders 
model) zou niet minder dan logisch zijn. Hiermee zouden beleidsinstrumenten van gemeenten en de 
provincie, met name ook op ruimtelijk en economisch gebied, a priori op het faciliteren van 
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gezamenlijke ambities gericht kunnen worden. De energietransitie is immers een majeure operatie 
die om strategische samenwerking van stad, provincie en andere gemeenten vraagt. Een routekaart 
zou op zijn minst een gedeeld perspectief van de overheden moeten zijn. Dit was al aanleiding voor 
de gezamenlijke bijeenkomst van statenleden, raadsleden en wethouders op 15 januari j.l. 

 De uitvoering van de routekaart betekent zeker ook dat partijen zich committeren aan concrete 
maatregelen voor de komende 5 jaar en met elkaar in een doorlopende dialoog de hindernissen 
benoemen die daarbij ongetwijfeld rijzen. Een rol van gemeente (en provincie) in het overallproces, 
maar ook bij specifieke tafels kan zijn om intermediair te zijn, door waar nodig lobby te voeren bij het 
rijk. In een schema als het onderstaande kan verbeeld worden welke partijen inzet leveren en welke 
bijdrage daarmee aan de transitie wordt geleverd. Op dit moment zijn contacten gelegd met ca. 20 
actoren, die gezamenlijk goed zijn voor 33% van het Groningse energiegebruik. De komende jaren 
kan dit aantal verder groeien. Daarbij zullen we zichtbaar maken wat partijen afzonderlijk 
ondernemen en wat de optelsom van de gezamenlijke prestaties is in relatie tot de tussendoelen op 
weg naar 2035. Ook kunnen daarin natuurlijke momenten worden opgenomen, zoals de nieuwe 
concessie voor het regionale openbaar vervoer en de vernieuwing van prestatie-afspraken met 
woningcorporaties. 

Om op een doelgerichte, gecoördineerde manier aan dit proces te werken is een structuur nodig die 
stevig staat en blijvend organisatorisch wordt ondersteund. 

 

Gronings Energieakkoord 

In de afgelopen jaren is samenwerking tot stand gekomen met een groeiend aantal Groningse 
partijen die hebben meegedacht in uitgevoerde studies, maar ook metterdaad eigen maatregelen 
uitvoeren en in voorbereiding hebben. De gemeente kan deze partijen vragen om te participeren in 
een door de gemeente bedachte structuur, maar aantrekkelijker lijkt het om de samenwerkende 
partners zelf te vragen die structuur nader in te vullen. Met name in de provincie Gelderland blijkt dit 
goed te werken. Vanuit een nu al te ondertekenen intentieverklaring zou binnen een jaar toegewerkt 
kunnen worden naar een “Gronings energieakkoord”. Op korte termijn start een aantal thematische 
tafels en mede van daaruit wordt nagedacht over een structuur voor de langere termijn. De 
doelstellingen en de werkwijze kunnen worden neergelegd in een akkoord, met de uitdrukkelijke 
bedoeling dat meer partijen kunnen aanschuiven. 
Ook kan daarmee een proces dat vooralsnog in de stad Groningen van start gaat geografisch worden 
uitgebreid naar een regio waarin de energiekansen zich voordoen. 
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