
 

Amendement (A 01) Energiebesparing Eerst 
De raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter bespreking van 
de ontwerpbegroting 2023
 
Constaterend: 

 Dat er sprake is van een fossiele energiecrisis met torenhoge energieprijzen als gevolg;
 Dat  de wereld afstevent op een klimaatcrisis als het gebruik van fossiele brandstoffen niet 

snel vermindert;
 Dat de Rijksoverheid na onderhandelingen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

besloten heeft het accres vast te zetten voor de periode 2023 t/m 2025; 
 Het gemeentebestuur in het raadsvoorstel aangaande de septembercirculaire 

2022[Kenmerk: 53384-2022] voorstelt om de -bij het coalitieakkoord in het leven geroepen- 
behoedzaamheidsbuffer te behouden; 

 
Overwegend: 

 Dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de CO2-uitstoot in de 
gemeente Groningen; 

 Dat er te weinig ambtelijke capaciteit is om werk te maken van- en te handhaven op 
energiebesparing bij bedrijven in de Gemeente Groningen;

 Dat Gemeente Groningen het goede voorbeeld kan geven door zelf haar gebruik van CO2 te 
verminderen en daar anderen mee inspireert om hetzelfde te doen

 Dat een nieuwe accu bij het gebouw aan de Duinkerkenstraat 45 (waar het elektrische 
wagenpark van de gemeente staat), zorgt voor efficiënter energieverbruik, ruimte creëert 
voor extra zonnepanelen op het dak en bovendien netverzwaring voorkomt waardoor er 
extra ruimte ontstaat voor ondernemers of instellingen om te verduurzamen. 

 Dat dankzij de informatie in de septembercirculaire de onzekerheid voor een lagere 
Rijksbijdrage voor het jaar 2023 zéér onwaarschijnlijk wordt en het niet langer nodig is om de
gehele behoedzaamheidsbuffer voor het jaar 2023 in stand te houden; 

 De noodzaak om energie te besparen zo groot is, dat het nodig en gerechtvaardigd is om een 
deel van de vrijgevallen behoedzaamheidsbuffer 2023 in te zetten voor energiebesparing en 
het overige deel van deel van de behoedzaamheidsbuffer voor 2023 behouden moet blijven 
voor het afdekken van risico’s en als spaarpot voor gewenste grote nog ongedekte 
investeringen;

 
Besluit: 

 Zowel de capaciteit van Groningen werkt Slim uit te breiden alsook de capaciteit voor de 
handhaving van het activiteitenbesluit milieubeheer;

 Een nieuw accusysteem aan te schaffen voor Duinkerkenstraat 45; 
 Het dictum van het raadsvoorstel onder I “de gemeentebegroting 2023 vast te stellen” aan te

vullen met “met dien verstande dat er incidenteel in 2023 1 miljoen euro extra beschikbaar 



wordt gesteld voor uitvoering van bovenstaande punten ten laste van de 
behoedzaamheidsbuffer”

 Alle wijzigingen die hieruit voortvloeien in de Ontwerpbegroting 2023 (en evt overige nota’s /
verordeningen) aan te passen.

en gaat over tot de orde van de dag. 
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