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Van: Agendacommissie
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Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Herijking Routekaart CO2-neutraal 2035 (wensen en bedenkingen) (30 november 2022), Herijking-
Routekaart-CO2-neutraal-2035-wensen-en-bedenkingen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Margot Philippart – Senior beleid stadsontwikkeling, 050-3671296, margot.philippart@groningen.nl 
Sanne Ros – Bestuursadviseur (weth. Broeksma), 050-367-7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Op 12 oktober 2022 heeft een beeldvormende sessie plaatsgevonden over het klimaat & 
energiebeleid i.r.t. P&C cyclus. Naar aanleiding van deze sessie heeft de raad besloten een wensen en
bedenkingen sessie te willen houden over de Routekaart CO2 neutraal 2035 waarmee het college 
akkoord is gegaan. Met deze brief laat het college zien waar het nu staan en wat vervolgens nog 
nodig zou zijn om in 2035 CO2-neutraal op energiegebied te zijn. Het college schetst in deze brief de 
globale route om daar te komen en vraagt de gemeenteraad hierbij om mee te denken en een eerste
richting aan te geven. Het college gaan dit ook nog voorleggen aan inwoners, organisaties en 
bedrijven van de gemeente Groningen. Op basis daarvan wordt de dan te volgen route bepaald. Dit 
wordt vervolgens eerst vastgelegd in een concept Routekaart.

De gemeente Groningen is goed op weg, maar er moet nog veel gebeuren. In de afgelopen vijf jaar, 
van 2015 tot 2020, is de CO2 uitstoot van het energiegebruik in de gemeente Groningen met 11,8% 
gedaald (- 149 kiloton). Ten opzichte van het ijk jaar 1990 uit het Klimaatakkoord is de CO2 uitstoot 
met 30% gedaald. Om te bepalen wat nodig is om in 2035 CO2 neutraal te zijn, is hetzelfde 
rekenmodel gebruikt als uit de Routekaart 2018. Hieruit blijkt dat een verdere afname van het totale 
energiegebruik van minimaal 31% nodig is. En dit ondanks de verwachte groei van het aantal 
huishoudens, bedrijven en autokilometers. In het model is de aanname gedaan dat in 2035 alle 
fossiele brandstoffen en opgewekte elektriciteit vervangen zijn door hernieuwbare bronnen. Uit de 
resultaten blijkt dat, op basis van het bestaande beleid, nagenoeg de helft van deze energie binnen 
de gemeente Groningen kan worden opgewekt.
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Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn 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. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd bedraagt (afhankelijk van het aantal insprekers) voor 
raadsleden maximaal 3 à 4 minuten per fractie en voor het college 10 à 15 minuten, exclusief 
interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

De aanvraag is gericht op het meegeven van wensen en bedenkingen aan het college. Het woord is 
gelijk aan de deelnemers van de sessie, aangezien het college zijn overwegingen al kenbaar heeft 
gemaakt in de collegebrief. De raad mag hun overwegingen kenbaar maken en een reactie vragen 
aan het college. 

- Allereerst (maar uiteraard ná evt. insprekers) krijgen de woordvoerders de gelegenheid hun 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan de raad en het college. 

- Tot slot kan het college evt. vragen die toch nog gesteld zijn beantwoorden en een eerste 
reactie geven in geval van aangekondigde moties vreemd

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Specifieke vraag vanuit de gemeenteraad n.a.v. een beeldvormende sessie.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Energiebeleid 

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/energie 

https://gemeente.groningen.nl/groningen-co2-neutraal-2035 
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