Partner worden van Groningen Energieneutraal 2035
Wat is het Platform Groningen Energieneutraal 2035?
Groningen wil in 2035 een energieneutrale stad zijn. Om deze ambitie kracht bij te zetten is in juni
2016 het Platform Groningen Energieneutraal 2035 gelanceerd. Twintig grote partijen in de stad
hebben bij de lancering van dit platform toegezegd bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie in Groningen.
Nieuwe partners die zich aansluiten bij het Platform sluiten zich aan bij de afspraken die zij hebben gemaakt. Partijen komen overeen:
•
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.
•
Informatie over eigen activiteiten en plannen te delen, zodat deze opgenomen kunnen worden in een gemeenschappelijke energiemonitor.
Kijk op www.groningenenergieneutraal.nl voor een overzicht van de activiteiten die de huidige
partners hebben ondernomen en gaan ondernemen. Deze activiteiten zijn een inspiratie voor de
andere partners om nieuwe projecten op te starten.
Welke partijen hebben zich al aangesloten bij het Platform Groningen Energieneutraal
2035?
Het platform is begonnen met 20 partijen die samen werken aan de versnelling van de energietransitie in Groningen. Het gaat bijvoorbeeld om de twee ziekenhuizen in de stad (UMCG en
Martini), grote onderwijsinstellingen (RUG, Hanze, Alfa, Noorderpoort), vier woningcorporaties en
diverse grote werkgevers en bedrijven (o.a. Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Gasunie,
Gasterra, Suikerunie en Attero). Maar daarmee zijn we er nog niet. We willen dat het Platform
uitbreidt met nieuwe Partners die elkaar inspireren op weg naar 2035.
Zijn er kosten verbonden aan het platform?
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het platform.
Wat wordt van mijn bedrijf verwacht?
Wat wij vragen van platformpartners is een actieve bijdrage aan de energiemonitor en de
Versnellingstafels. We vragen partners om eens per jaar informatie aan te leveren voor de monitor,
zodat we deze up-to-date kunnen houden en Versnellingstafels zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Het voornaamste doel van het platform is het bouwen van een netwerk waarin partijen met
elkaar werken aan een gezamenlijk doel: een energieneutraal Groningen! Hoe meer partijen zich
hierbij aansluiten, des te sneller kunnen we deze ambitie realiseren.
Mijn organisatie/bedrijf wil graag meedoen, hoe nu verder?
U kunt een mail sturen naar energieneutraal@groningen.nl, dan nemen wij z.s.m. contact met u
op. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Geert Visser via 06 – 30 78 19 39.
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