
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 16 december 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2021-2024, hst 5 MJP Energie

Meerjarenprogramma-Stadsontwikkeling-2021-2024 (bijlage, hst 5)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Wouter van Bolhuis (programmamanager), wouter.van.bolhuis@groningen.nl, tel. 050 367 8867

Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, tel. 050 367 7086

Korte samenvatting:
Op basis van de omgevingsvisie, het coalitieakkoord en de respectieve visies wordt in de 

meerjarenprogramma’s geschetst hoe ambities en financiering samenkomen. De MJP’s beschrijven 

belangrijke stappen in de uitvoering die in 2021 worden gezet en belangrijke beleidsstukken die aan 

de raad zullen worden voorgelegd. Annex aan de opgaven voor de komende tijd liggen een aantal 

principiële vraagstukken voor waar het college graag met de raad over van gedachten wisselt: 

- Er is meer regie van de gemeente nodig. 

- Er zijn minder investeringsmiddelen beschikbaar.

- Het wordt nog belangrijker om ontwikkelingen integraal te bezien.

Voor energie zijn in 2021 belangrijke acties: het maken van een gemeentelijk warmtetransitieplan 

maken en concreet starten met de aanpak in de noordwestelijke stadswijken;  besluitvorming over 

de windverkenning en onderzoek van de mogelijkheden om tot een gemeentelijke 

exploitatiemaatschappij voor duurzame energie te komen; en in regionaal verband besluitvorming 

over de Regionale Energie Strategie (RES)

Het MJP Energie beschrijft de belangrijkste opgaven verdeeld over de thema’s ‘warmtetransitie 

gebouwde omgeving’ (wijkenergieaanpak, verduurzamen van bedrijven, WarmteStad) en ‘opwekking 

duurzame energie’ (wind, zon, RES, waterstof). 

Vermeld op LTA?
O Nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Meerjarenprogramma-Stadsontwikkeling-2021-2024
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:wouter.van.bolhuis@groningen.nl


Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit

De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Wijze van behandeling in één ronde. Dus politieke vragen en meningen/debat tegelijk.

Totaal beschikbare tijd is per fractie ongeveer 4 minuten en voor het college 15 minuten.

Nadere informatie
…
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