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Groningen, 10 maart 2016 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: Schriftelijke vragen uitvoeringsplan NOG 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

Zoals u bekend is, is de Nationaal Coördinator Groningen recent begonnen met de inspectie van 2600 
woningen in het kader van zijn versterkingsopgave. Eén van de onderdelen van het versterken van woningen is 
het inzetten op een energietransitie, met als uitgangspunt nul op de meter. Dit staat omschreven op pagina 49 
van het plan aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen. Wij zijn dan ook verbaasd over de uitspraak van de 
heer Alders dat voor het energieneutraal maken geen geld beschikbaar is (DVHN d.d, 10 maart 2016). 

In het plan van de Nationaal Coördinator staat op pagina 49 het volgende: 

'Wat betreft de particuliere woningvoorraad is de inzet van de NCG erop gericht om het streven naar 
verbetering van de energieprestatie tot nul-op-de-meter te faciliteren voor zover dit proportioneel is in relatie tot 
de versterkingsopgave van de te versterken huizen. Behoud of verbetering van wooncomfort en gezond 
binnenklimaat zijn hierbij randvoorwaarden. Het model van de corporaties is gebaseerd op een ingrijpende 
renovatie, er zijn subsidies en er is een bijdrage van de huurder. Een vergelijkbaar model moet kunnen worden 
aangeboden aan de eigenaar/bewoners. De NCG stelt samen met de betrokken partijen een stuurgroep 
energietransitie in om te onderzoeken hoe we gecombineerd versterken en verduurzamen tot nul-op-de-meter 
financieel mogelijk kunnen maken.' 

Graag ontvangen wij antwoord op de volgende vragen 

1. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat het energieneutraal maken van de te verstevigen 
particuliere woningen een belangrijk onderdeel is van het meerjarenplan van de NCG, zo nee waarom 
niet? 

2. Is er inmiddels een stuurgroep energietransitie ingesteld en heeft deze een onderzoek uitgevoerd naar 
het financieel mogelijk maken van nul op de meter? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn hiervan de 
uitkomsten. 

3. Indien er nog geen stuurgroep is ingesteld, bent u het dan met de fractie van GroenLinks eens dat de 
uitspraak van de heer Alders voorbarig is en niet bijdraagt aan het vertrouwen in de uitvoering van het 
meerjarenplan op het onderdeel energietransitie? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het college het met ons eens dat het schrappen van het energieneutraal maken van de te verstevigen 
woningen door de NCG onwenselijk is en niet conform de gemaakte afspraken? Zo ja, welke stappen 
gaat het college nemen richting de NCG om de gemaakte afspraken in het meerjarenplan alsnog na te 
komen? Zo nee, waarom niet? 

Wij zijn zeer verontrust over deze ontwikkelingen en zien uw reactie dan ook graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

Statenfractie GroenLinks 
Hendri Meendering 


