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Groningen Energieneutraal:

Energietransitie en stedelijke ontwikkeling



Ambitie EnTranCe: versnellen energietransitie



Energie voor de wereld…





Energie gebruik in Nederland



Het wordt warmer en natter…



Parijs klimaatconferentie biedt hoop
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Een wereld zonder klimaatdoelen



Toekomst…



Kolen – aardgas transitie ….



Energieprofiel gemeente Groningen
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Verdeling energieverbruik 2014 
(TJ)

Huishoudens

Bedrijven en
instellingen
Verkeer en
vervoer

Elektriciteit Warmte Proceswarmte Transportbrandstoffen Totaal

Huishoudens 856 3.614 4.470
Bedrijven en instellingen 2.000 2.842 3.000 7.842
Verkeer en vervoer 3.043 3.043

Totaal 2.856 6.456 3.000 3.043 15.344

Energieverbruik gemeente Groningen in 2014 (TJ)



Ambities van de gemeente Groningen



Groningse opgave
Inwonertal 200.000 nu naar ca. 245.000 in 2035 (ca. 275.000 incl. 
Haren en Ten Boer)

Totaal energieverbruik ca. 15,4 PJ in 2015
Hiervan werd 4,2% duurzaam opgewekt.

In 2035 moet 100% duurzaam worden opgewekt
50% energiebesparing in 2035 = 2,2% besparing per jaar
40% energiebesparing in 2035 = 1,7% besparing per jaar
30% energiebesparing in 2035 = 1,3% besparing per jaar
Hier komt economische groei nog bij.

Gemiddelde van de afgelopen 30 jaar was 1,1%



Richting 2035…
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Veranderende energie mix
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Bedrijven: what’s in it for me? 
(and us..)



Maak bedrijfsleven tot partner

Zakelijk energiegebruik:

Ruim 300 bedrijven verbruiken meer dan 80%
Minder dan 900 bedrijven gebruiken 90%



Onmogelijk…?  Inspirerende voorbeelden
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‘The World after Midnight’ 

Bron: Eddie Obeng



Beetje lef mag…



Buurtgerichte aanpak?



De energiestofwisseling van de gemeente.

Bron: IABR



De Donut economie als kompas



Warum die Menschen in 
Groningen so glücklich sind

Frankfurter Allgemeine, 17-05-2018



Verbind Stad en Ommeland



Verbind top-down en bottom up



Warmte transitie hoog op de 
agenda



Bewoners: omarm initiatieven



Maak de energietransitie aantrekkelijk!



Een paar suggesties…

• allereerst…gewoon doen..! ‘The World after Midnight’ ontdek je door actie. ‘Slim falen’ 
mag!

• Maak een ‘Groninger donut’ als kompas voor een ‘all inclusive’ energietransitie 
programma en geef iedereen die daarin mee wil doen een plek.

• Buurt en wijkgericht maatwerk is sleutel tot succes
• Maak bedrijven deelgenoot en maak harde afspraken
• Omarm en stimuleer burgerinitiatieven: People in Power!
• Neem een pro-actieve ontwikkelrol indien nodig.
• Verbind Stad en Ommeland tot ‘Pronkjewail’ 
• ..en..... Stel ‘onmogelijke’ doelen...

…maar wel serieuze…



Moed en lef gevraagd…



Hartelijk dank!
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