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Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen uitvoeringsplan NCG 

Geachte heer Meendering, 

Op 11 maart 2016 heeft u namens de GroenLinks-Statenfractie schriftelijke vragen gesteld over het 
uitvoeringsplan van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dit naar aanleiding van een bericht in het 
Dagblad van het Noorden op 10 maart 2016 waarin de NCG aangeeft nog geen middelen te hebben 
gevonden voor de op pagina 49 van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 
2016 - 2020 (MJP) omschreven doelstellingen rond het energiezuinig maken van te versterken woningen. 

Het vormgeven van het Bestuurlijk overleg energietransitie van de NCG is op dit moment zo ver dat wij uw 
vragen hierover kunnen beantwoorden. 

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? 

Ja, hier zijn wij het mee eens. 

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? 

Op dit moment werkt de NCG nog aan de oprichting van een Bestuurlijk overleg Energietransitie. Wij 
zijn op dit moment met de NCG de taakomschrijving en uitgangspunten van dit Bestuurlijk overleg 
aan het uitwerken. Op ons verzoek wordt het overleg uitgebreid met de netwerkbeheerders, 
GasTerra en Gasunie, om breder commitment voor de gezamenlijke energieopgave te verkrijgen. 
Omdat de stuurgroep nog niet is opgestart, heeft de stuurgroep nog geen onderzoeken uitgevoerd of 
laten uitvoeren. 

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? 
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Wij ondersteunen de inzet van de NCG voor tiet bijeenbrengen van middelen terwijl tiet Bestuurlijk 
overleg nog in oprictiting is. 
De minister van Economisctie Zaken tieeft in de Voorjaarsnota € 244 miljoen gereserveerd voor tiet 
aanpakken van de aardbevingsproblematiek in Groningen. Wij onderzoeken nog tioe deze middelen 
precies worden ingezet en welk deel tiiervan besctiikbaar is voor tiet energiezuinig maken van 
woningen. Wij tiouden de minister aan de afspraken die in tiet MJP zijn gemaakt en zullen tiierop 
blijven inzetten. 

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 laten samen met de gemeente Groningen en Energiesprong (ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties) een actieplan opstellen voor Nul-op-Meter-woningen binnen én buiten tiet 
aardbevingengebied en sluiten daarbij aan bij de lopende onderzoeken van de NCG. Wij gaan ervan 
uit dat de NOG zicti tioudt aan de afspraken in tiet MJP. Het is voor ons niet acceptabel wanneer tiet 
energieneutraal maken van te versterken woningen uit tiet MJP gesctirapt wordt. Wij onderzoeken 
de mogelijkheden binnen het besluit van het Kabinet op de Voorjaarsnota en zullen indien nodig 
samen met de regio politieke druk uitoefenen. 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen; 
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, voorzitter. 

, secretaris. 


