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Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij uw raad over de subsidietoekenning van 1,5 miljoen 
euro aan de Hanzehogeschool - EnTranCe. 

Wij zijn groot voorstander van het versterken van de positie van Groningen als 
kennisstad. Nationaal en internationaal gezien is Groningen een stad die voorop loopt 
bij energie, vooral op het gebied van onderzoek en onderwijsontwikkelingen. Om deze 
ambitie kracht bij te zetten is de Hanzehogeschool voomemens om het project 
EnTranCe verder uit te bouwen. Wij zijn zeer verheugd met de nieuwe ontwikkeling 
en de versterking van onze positie. Deze ontwikkeling geeft invulling aan onze 
gezamenlijke ambities om Groningen uit te bouwen als kennisknoopunt op het gebied 
van energie. Groningen dient het centrum te zijn van energiekennis en bedrijvigheid, 
dat expertise en kapitaal bundelt om onze economic te versterken. 

EnTranCe is een proeftuin voor toegepast onderzoek op het gebied van 
energietransitie. De Hanzehogeschool wil de proeftuin de komende jaren stapsgewijs 
ontwikkelen tot een internationale hotspot voor toegepast onderzoek, business 
development en innovatie op energiegebied. Daarmee groeit EnTranCe van 1 naar 5 
hectare. Op korte termijn zullen ze een onderwijsgebouw toevoegen voor ongeveer 
150 studenten met daaraan gekoppeld onderzoeksruimtes waar samen met het 
bedrijfsleven onderzoek kan worden verricht naar duurzame mobiliteit, decentraal 
balanceren van elektriciteit (smart grid), decentrale opsiag van energie en bio-energie. 

EnTranCe, onderdeel van de Energy Academy Europe, onderhandelt op dit moment 
met de provincie over de omvang van de overheidsbijdrage in de investeringsimpuls. 
Het betreft een bedrag van 18 miljoen euro aan regionale subsidies op een totale 
begroting van 66 miljoen euro voor de komende 4 jaar. Het totale business plan bevat 
een breed pakket aan projecten (onderwijs, onderzoek, innovatiestimulering. 
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communicatie), de 18 miljoen euro wordt specifiek ingezet voor de ontwikkeling van 
het vastgoed (de Academy en haar proeftuin EnTranCe). Ook de gemeente Groningen 
wil graag bijdragen aan deze ontwikkeling en ons college is dan ook voomemens om 
1,5 miljoen euro bij te dragen. 

Op dit moment is er binnen de beleidsmiddelen geen dekking voor deze subsidie. Ons 
voomemen is om de financiele bijdrage van 1,5 miljoen te betalen uit de (op te stellen) 
grondexploitatie Zemike Campus. Over deze grondexploitatie neemt uw raad in 
december 2014 een besluit. Daarmee is hier tijdelijk sprake van een 
begrotingsonrechtmatigheid, omdat de gemeenteraad formeel hierover nog een besluit 
moet nemen. Gezien de gereallseerde grondverkoop biedt de Grex hiertoe ruimte. 

In dit kader heeft de Hanzehogeschool - EnTranCe voor de (door)ontwikkkeling grond 
nodig om uit te kunnen breiden op de Zemike Campus. De Hanzehogeschool heeft 
hiervoor 5 ha grond gekocht van de gemeente Groningen. Er zai 4 ha direct geleverd 
worden en 1 ha zai in 2017 worden geleverd i.v.m. fiscale aspecten. Op deze 5 ha zai 
de Hanzehogeschool proeftuin EnTranCe gaan (door)ontwikkelen. 
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