Verslag stadsafari Groningen geeft energie!
8 december 2017

De energietransitie is een zeer urgente en complexe opgave. Tijdens
bijeenkomsten zoals de Stadsafari worden niet alleen kennis, projectaanpakken
en ideeën uitgewisseld, maar ook – en wellicht veel belangrijker – worden er
contacten tussen de verschillende partijen in het land gelegd. De Stadsafari
Groningen geeft energie! is daarom een van de vele stappen die een bijdrage
leveren aan een succesvolle energietransitie!
‘Ongekend ambitieus’. Zo noemen de coalitiepartijen het energiebeleid uit het
regeerakkoord. Voor de minister van Economie en Klimaat, Eric Wiebes, is het
een ingewikkeld dossier, en een waar gemeenten al langer hun tanden in zetten.
Dat er veel in onze energievoorziening zal veranderen, staat namelijk als een
paal boven water. Maar: hoe gaan we energiek de toekomst in?
De drastische, maar noodzakelijke reductie van het gebruik van fossiele energie
vergt een grote inspanning van de samenleving; van particulieren, tot bedrijven
en overheden. De veranderingen grijpen direct in op het dagelijks leven en de
leefomgeving van mensen. Bovendien is deze enorme transitie niet toewijsbaar:
niemand kent het vraagstuk goed, terwijl het iedereen raakt.

Hoogste tijd om kennis, ervaringen, vraagstukken en vooral oplossingen met
elkaar te delen. Daarom organiseerden Platform GRAS samen met Platform
31 en de Groninger partners Nijestee, Lefier en de Gemeente Groningen, een
Stadsafari over de veranderingen rond energie. Dat deden we op 8 december j.l.
in Groningen, één van de landelijke koplopers in de energietransitie. Groningen
gééft energie!
The Next City ‘Wij zijn een goed bewaard geheim. Iedereen praat erover,
maar wij doen het.’ Met deze openingszin heette Alfred Kazemier, directeur
Ruimtelijk Beleid & Ontwerp van de Gemeente Groningen de deelnemers van
de Stadsafari Groningen geeft energie! welkom. Volgens Kazemier is Groningen
de toekomst van de stad aan het herdefiniëren: ‘We zijn bezig met The Next
City, waarin energie en duurzaamheid nadrukkelijk als economische pijler gaan
functioneren. Het urgentiebesef van de energietransitie is hier groot. Groningen
heeft een strategische koers naar 2030; daar waar ISV (Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing) de oude motor was, is de energietransitie de nieuwe.’
Pionier Paddepoel: de wijk Paddepoel is een Groninger pionier als het
om energietransitie gaat. De wijk was juist daarom de centrale plek voor de
Stadsafari. De deelnemers lieten zich inspireren door bijzondere projecten in
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en rond Paddepoel. Aan het einde van de middag bogen ze zich over concrete
vraagstukken teneinde een advies te formuleren aan de gemeente Groningen
en de woningcorporaties Nijestee en Lefier. Alfred Kazemier sloot zijn
welkomstwoord dan ook af met de boodschap: ‘Ik woon zelf in Paddepoel dus
het gaat ook over mijn leefomgeving. Wees kritisch en daag ons uit, vandaag!’
Op weg naar een klimaatbestendig Groningen: Wouter van Bolhuis,
programmamanager Energietransitie bij de Gemeente Groningen, gaf een
inleiding over de Groninger situatie. ‘Vroeger verdienden we in Groningen
geld met de aardgaswinning. Ook in de toekomst gaan we geld verdienen
met energie. We willen een klimaatneutrale stad zijn. Dat betekent dat in al je
programmaonderdelen duurzaamheid verweven moet zijn. Het gaat dus niet
alleen over opwekken en besparen. Die bredere opgave pakken we samen
met andere partijen op. Er gebeurt gelukkig al heel veel: Warmtenet, fietsstad
Groningen, de waterstofeconomie en een goede samenwerking tussen kennis
en beleid. Maar we zijn er nog niet. De lat ligt hoog. Op weg naar een groene
klimaatbestendige stad willen we de binnenstad emissieloos maken. We
willen toe naar CO2 neutrale nieuwbouw en een CO2 neutrale infrastructuur.
Aardgasloos in 2035: dat is een enorme opgave, met name voor de bestaande
particuliere woningen.’

Drie gebieden, drie energievoorzieningen
Het EOP (Energie Omgevings Plan) voor de bestaande stad verdeelt deze in
drie gebieden die elk een andere energievoorziening krijgt: warmtenetwerk,
warmteopslag en groen gas. Vóór 2021 moet voor elke wijk worden bepaald
welke mix van duurzame energie er gaat komen. Deze mix wordt vastgelegd in
de Energieomgevingsplannen, die daarmee ook juridisch afdwingbaar worden.
Met veertig gebiedsteams werkt de gemeente aan de ideale aanpak voor de
wijk.
‘Voor Paddepoel zijn we al vrij ver; er ligt een mooi netwerk bestaande uit
een energiek burgerinitiatief, de gemeente, het rijk en marktpartijen zoals de
netwerkbeheerder en energieleveranciers. Ook hebben gemeente en corporaties
een masterplan gemaakt om de sociale woningbouw te verduurzamen’, aldus
Wouter van Bolhuis.

Het groene stopcontact van Nederland

Een klimaatneutrale stad: hoe ga je daar geld mee verdienen? De toekomst
ligt onder andere in de enorme energie van wind op zee. Er staan duizenden
molens. De stroom die deze opwekken kan je landinwaarts brengen, maar dat
is ingewikkeld. Je kunt de energie beter omzetten in waterstof. Dit is de basis
van het Gronings Bod: we willen het groene stopcontact van Nederland worden.
De film van de Gemeente Groningen is hier (https://vimeo.com/246120123/
affb9a4b87) terug te kijken.
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Kijken, horen en inspireren tijdens de Stadsafari
De deelnemers gingen na de plenaire ontvangst en presentaties met een
speciale voor de gelegenheid gemaakte plattegrond, Groningen geeft
Energie!, de wijk in. Ze bezochten de meest vooruitstrevende projecten in
Paddepoel en gingen daarover in gesprek met bewoners, professionals en
initiatiefnemers. Zo konden zij zich laten inspireren door Grunneger Power: de
lokale corporatie die energie weer van de mensen zelf wil maken. Een nul-opde-meter-woning van Lefier was opengesteld en Paddepoel Energiek vertelde
over hun werkwijze: in dit bewonersinitiatief trekken bewoners zelf de kar om
hun wijk te verduurzamen. Ook waren er gesprekslocaties waar deelnemers
zich bogen over de manier waarop de Gemeente Groningen haar eigen
vastgoed kostenneutraal verduurzaamt en was meer te horen over de Energie
Omgevingsplannen: vóór 2021 wil de gemeente voor elke wijk een plan voor
een aardgasloos energiesysteem, te beginnen in Paddepoel.
Nieuwsgierig naar alle locaties van deze Stadsafari? Bekijk dan nog eens de
Groningen geeft Energie!-kaart.
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Adviezen voor Groningen
Na alle Groningse inspiratie in de ochtend, bogen de deelnemers zich ’s middags
over de diverse vraagstukken van de Gemeente Groningen, Lefier en Nijestee.

Tempoversnelling Groningse woningcorporaties (Charlie Kock)

Als je doorrekent wat je in de praktijk moet realiseren om de afgesproken
duurzaamheidsambities (klimaatakkoord) op jaarbasis te halen (en wat dit
ook vraagt van de aanbodkant, aannemers etc.), dan kun je niet anders dan
concluderen dat de tijd van experimenteren voorbij is en dat nu actie ondernomen
moet worden. Hoe versnellen de Groningse woningcorporaties het tempo in de
energietransitie? En met welke processen en concrete aanpakken kunnen ze
vandaag al aan de slag?
Het advies:
- Versnel samen! Ga met z’n allen om tafel en kom tot een krachtig, collectief
besluit. Kies één strategie per wijk. Niet een strategie per corporatie. Door
samen sterk te staan kun je ook meer druk op de bouwkolom uitoefenen. Dat is
goed voor de prijs én voor de kwaliteit.

Versnel samen!

- Formuleer samen ambities. En betrek hierbij minimaal 70% van de bewoners.
Door vooraf de nodige tijd en energie in het project te investeren maak je een
vliegende start bij de realisatie.
- Denk na over ander opdrachtgeverschap: Hoeveel organisatiekracht heb je
nodig om de projecten te realiseren? En bij welke partijen ligt die kracht?
De reacties:
Henk Raatjes (Nijestee): Het liefst betrekken we zoveel mogelijk bewoners van
begin af aan bij de projecten. Daar heb je in de rest van het traject voordeel
van. Samenwerken is wenselijk, maar ook lastig: een samenwerking tussen twee
corporaties en de gemeente kost tijd.
De twee corporaties hebben op dit moment twee verschillende strategieën voor
de verduurzaming van hun woningvoorraad (in Paddepoel). Lefier is bezig met
NOM-woningen en Nijestee gaat voor betere energielabels gecombineerd met
groene energie. Een en dezelfde strategie zou voor de gewenste versnelling
kunnen zorgen.
Alfred Kazemier (gemeente Groningen): Wellicht zit hier een rol voor de
gemeente. We zijn aan het kijken of we strakker regie kunnen voeren. Je wilt
niet dat de strategieën van de corporaties erg verschillend zijn. We zitten in
een tijd van pionieren en experimenteren. Het is een nieuw tijdperk en dat gaat
altijd gepaard met tegenstrijdigheden.
De keuzes zijn verschillend, maar de energietransitie als doel staat buiten kijf.

Energie omgevingsplan: bottom-up verbinden met top-down
(Aukje de Graaf):

Voor een succesvolle uitvoering van het EOP is het van belang dat bewoners,
corporaties en andere belanghebbende partijen zich niet alleen kunnen vinden
in het plan maar het EOP als hún plan zien.
Hoe kan de gemeente tijdens het proces van tot stand komen van een EOP
een evenwichtszone creëren waarin de belangen van alle partijen gewaarborgd
worden?

Top-down? Bottom-up?... In het midden!

Het advies:
Leg een duidelijk kader neer: Het is belangrijk om van tevoren een aantal
heldere keuzes te formuleren. Hierdoor komt een gesprek goed op gang. De
kaders waarbinnen de keuzes kunnen worden gemaakt zijn echter niet heilig.
Zorg er vooral voor dat er voor iedereen iets positiefs te halen valt.
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Tips voor de adviseur:
• Houding en vertrouwen zijn belangrijker dan de boodschap.
• Kom uit je eigen koker. Er zijn meer verbindingen mogelijk om mensen te
vinden en te benaderen.
• Voer het gesprek op niveau en op waarde.
• Ga naar de mensen toe.
Top-down versnellen?
• Zorg voor een goed communicatieplan.
• Bepaal de beslismomenten.
• Durf paternalistisch te zijn, we hebben wel vaker grote aanpassingen
doorgevoerd.
• Start bij wijken waar energie in zit.
Geef er een positieve draai aan!
• Op dit moment wordt energietransitie gezien als iets vervelends; iets wat
geld kost en wat moet. Er is echter al een mindshift gaande. Hoe kunnen
we ervoor zorgen dat de energietransitie nog meer als iets positiefs wordt
gezien? Je krijgt er immers heel veel voor terug! Kan dit bijvoorbeeld
door andere koppelingen te maken? Bijvoorbeeld met de aanleg van een
glasvezelnetwerk. En: hoe beloon je koplopers?
De reacties:
Alfred Kazemier (gemeente Groningen): We hebben zowel top-down als bottomup nodig. Op een gegeven moment moet je ook hard durven zijn en zeggen:
‘Dit gaan we doen. We moeten op een hoger schaalniveau werken, want het
gaat om wel 42 wijken! We leren veel van de eerste drie koplopers. Daarmee
ontwikkelen we een aantal gebiedsprofielen, dat ook aan de andere wijken input
geeft. We moeten clusteren en een draaiboek maken. Sommige dingen kun je
direct doen: helemaal geen ketels op aardgas meer in nieuwbouwwoningen
plaatsen, bijvoorbeeld.

“Sommige dingen kun je direct doen: helemaal geen
ketels op aardgas meer in nieuwbouwwoningen
plaatsen, bijvoorbeeld.”
Henk Raatjes (Nijestee): De participatieraad van de corporatie geeft de
speelruimte aan. Ik zou graag sneller willen, maar dat is zo makkelijk nog niet.
Het gaat om investeringen die je niet terugverdient. We zijn op zoek naar
mogelijkheden om meer te doen, zonder de woning zwaar onder handen te
nemen. Daarom is Warmtestad een heel goed initiatief. Leg een warmtenet in
de hele stad aan.

“Daarom is Warmtestad een heel goed initiatief.
Leg een warmtenet in de hele stad aan.”
Gerwin Kamps (Lefier): Top-down en bottom-up is een ouderwetse,
technocratische discussie. We moeten energie creëren op dit onderwerp en het
vanuit verschillende kanten oppakken.
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Verduurzaming van de Groningse particuliere woonvoorraad
(Brigitte Berends):

Bij de energietransitie en de verduurzaming van wijken nemen particuliere
eigenaren een centrale positie in. In veel wijken zijn zij eigenaar van 50-70% van
de huizen. De energietransitie kan alleen slagen als particuliere eigenaren – van
believers tot sceptici, van jong tot oud, van alleenstaand tot grote gezinnen
en van welvarend tot minder vermogend – bereid zijn om concrete stappen te
zetten.
Het advies:
De ‘particulier’ is net zo divers als de Nederlandse maatschappij. Sommigen zijn
al volop bezig met verduurzaming. Maar hoe kom je tot een versnelling? Door
een betere match tussen vraag en aanbod. Zorg voor een ‘onweerstaanbaar
aanbod’. Echt goed onderzoek in de wijk wordt vaak overgeslagen: met welke
doelgroepen kan je de eerste stappen zetten?
• Zoek naar concrete (juridische) maatregelen om particulieren stappen te
laten zetten.
• Zet doelgroepenmarketing in.
• Wanneer betaalbaarheid een belemmering vormt, laat dan particulieren
meeliften met de corporaties. De gemeente kan hierover afspraken met
woningcorporaties maken. Take it or leave it; onweerstaanbaar aanbod door
de wijk (waardevermeerdering huis).
• Volledig ontzorgen (technisch en financieel) van particuliere huiseigenaar
(energiecoach).

“Gebruik begrijpelijke taal: Energietransitie is een
beleidswoord. Wil je mensen mee krijgen moet je hun
taal spreken.”
Groningen groen: een toekomst vol energie!
De energie van de toekomst: slimmer, goedkoper, duurzamer
Aardgas was gisteren, de toekomst is groen!
•
•
•
•
•

Nieuwe marketingtechnieken inzetten.
Eenvoudig financieringsconcept (woonlastenneutraal).
Benut bestaande sociale netwerken: Paddepoel Energiek bijvoorbeeld. Ze
kennen de doelgroep en de typologie huizen goed.
Leg betere verbindingen tussen de verschillende partijen, ook marktpartijen
Haak aan op natuurlijke momenten (bijvoorbeeld verhuizingen).
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De reacties:
Alfred Kazemier (gemeente Groningen): marktpartijen hebben het de afgelopen
jaren laten afweten in Groningen. Het zijn vooral lokale spelers die investeren.
Groningen moet zoeken naar wegen om grote partijen te laten investeren. We
worden een land van twee snelheden. Oproep aan marktpartijen: Ontwikkel
duurzame producten en durf deze in Groningen te realiseren.
Het zou goed zijn als particulieren mee kunnen liften op projecten van de
corporaties als een soort plug ’n play (experiment). Laten we duurzaamheid
mooi maken. Ook de techniek die erbij hoort.

“Oproep aan marktpartijen: Ontwikkel duurzame producten en durf
deze in Groningen te realiseren.”
“Laten we duurzaamheid mooi maken. Ook de techniek die erbij
hoort.”
Henk Raatjes (Nijestee): is het eens met Alfred alleen moet het wel binnen
de woningwet kunnen. Deze biedt de corporaties weinig ruimte, daarom is
warmtestad zo belangrijk! Hier kunnen zowel corporaties als particulieren op
aanhaken waardoor grote stappen kunnen worden gezet.
Gerwin Kamps (Lefier): In de jongerenhuisvesting zie je meer marktpartijen die
willen investeren.
Na deze energieke stadsafari zijn we zeker een stap verder gekomen. Maar
er staat ons nog veel te doen. We dagen u uit om samen met ons verder te
werken aan deze urgente en complexe opgave. Energie creëer je samen!
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