Intentieverklaring Groningen Energieneutraal 2035
Het platform Groningen Energieneutraal 2035 is opgericht om samen met Groningse bedrijven en organisaties de
energietransitie naar 2035 te realiseren, te monitoren en waar nodig te versnellen. Zij ondertekenden in 2015 het
Energieakkoord.
Deze verklaring vormt het begin van een samenwerkingsproces en beoogt niet limiterend te zijn voor de deelnemers.
Ondertekenaars beginnen aan een samenwerking met elkaar en werken in een aantal “versnellingstafels” hoofdthema’s uit rond de energietransitie voor deze regio. Tijdens het eerste jaar bepalen de partners gezamenlijk welke
thema’s worden gekozen, aansluitend bij de vele init atieven die in stad en regio al zijn genomen. In de loop van het
jaar beraden de partners zich op de organisatievorm voor de opvolgende jaren. Deze kan worden bekrachtigd in
een vervolgakkoord, te formuleren door de samenwerkende partijen.
Overwegingen

•

In het kader van het “projectatelier Groningen” van de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam 2016
is modelmatig energieonderzoek uitgevoerd voor de regio Groningen-Delfzijl-Eemshaven-Lauwersoog. De
vraagstelling daarbij was: “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?” Het modelmatige onderzoek laat zien dat een grotendeels op hernieuwbare bronnen be
rustend energiesysteem voor deze regio mogelijk is.

•

Een gelijktijdig uitgevoerde economische studie laat zien dat vier sectoren in de regionale economie die met
dit scenario zijn verbonden grote kansen hebben: de “energy port” Eemshaven (als belangrijke hub bij im
porten van biomassa en onderhoud van windturbines op zee), de bouwsector (de herstel- en versterkings
opgave in de aardbevingsregio), de “biobased chemistry” (transformatie van het huidige chemiecluster),
Smart City Groningen (kenniscentrum bij uitstek op het grensvlak van ICT en energie). Door al deze innova
ties en nieuwe businessconcepten kan de regio de broedplaats voor slimme technieken zijn.

•

Lokale omstandigheden maken een versnelde energietransitie in Noordoost Nederland opportuun:
de discussie over gaswinning en de noodzaak om veel woningen en gebouwen te verstevigen; nationale
plannen om veel windvermogen in Groningen te realiseren; de aanwezigheid van de Eemshaven, het indus
triecomplex in Delfzijl en grote stroom-, gas- en dataconnectoren; een centrale stad waar 35% 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; lokale ambities om energieneutraal te worden in
2035.

Partijen komen overeen
1. Zich in te zetten om de energietransitie te versnellen door specifieke Groningse kansen te benutten en daartoe aan gezamenlijke thematische tafels benodigde acties te coördineren.
2. Gezamenlijk “Het Gronings energieakkoord 2017” voor te bereiden, waarin een langjarige samenwerking van
partijen wordt beoogd.
3. Bereid te zijn om informatie over eigen activiteiten en plannen op te nemen in een gemeenschappelijke energiemonitor.
Groningen, 23 juni 2016

De 21 partijen, van rechts naar links: Gasterra, Gerard Martinus, Lefier, Sandra van Gaalen, Gasunie, Ulco Vermeulen, RuG, Jan de Jeu, Nijestee, Meino Nijhoff, Warmtestad, Dick Janssen, Hanzehogeschool, Paul van Wijk, Gemeente Groningen, Mattias Gijsbertsen, Suikerunie, Bram Fetter, UMCG, Jan Bouwhuis, Attero, Marco Kwak, Noorderpoort,
F. Ismaili, Grunneger Power, Steven Folkers, Waterbedrijf,Evelien Corbeeld, Martini ziekenhuis, P. Littooj, Alfa College,
Jeroen van der Ster, Enexis, René Pruijssers. Wel vertegenwoordigd, niet aanwezig: FC Groningen, Robert Klaver,
Provincie Groningen, Nienke Homan, De Huismeesters, Sije Holwerda

