
a Motie De groene revolude van Groningen 

De raad van de gemeente Groningen, in vergaderii 
de collegebrief 'Prestatieafspraken - Uitvoeringsprogramma 2018'. 
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Constaterende dat: 
- het coalitieprogramma 'Voor de verandering' stelt dat "Samen met bewoners en andere 

partijen maken we een plan voor gebiedsgerichte verduurzaming van woningen. De af
spraken moeten in ieder geval leiden tot energiezuinige, kwalitatief goede woningen met 
lage woonlasten." 

- de gemeente Groningen in 2035 energieneutraal wil zijn. 
- Deze doelstelling en de wijze waarop staan aangegeven in het energieplan 'De Zonnewij

zer - Groningen energieneutraal 2035'. Hierin staat dat: 
- Groningen koploper moet worden op het gebied van zonne-energie; 
- Energie lokaal opgewekt dient te worden; 
- Het gebruik van zonnepanelen hiervoor de voorkeur geniet; 
- W ôningcorporaties de tweede grootste groep is qua potentie in met energie

opbrengst. 

Overwegende dat: 
- bij het sluiten van de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties door de beperkte f i 

nanciële middelen er scherpe afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en ver
duurzaming gemaakt moeten worden. 

- de gemeente Groningen op het gebied van verduurzaming van de woningvoorraad een 
aanjagende rol zou moeten spelen. 

- door als gemeente te helpen bij de verduurzaming, er meer financiële mimte voor corpo
raties ontstaat om te investeren in onderhoud, isolatie, betaalbaarheid en nieuwbouw. 

Verzoekt het college: 
- De voor- en nadelen, kosten en opbrengsten van de mogelijkheid om als gemeente zelf 

zonnepanelen op daken van huurwoningen in corporatief bezit te plaatsen; 
- De mogelijkheden te onderzoeken om het bezit van de zonnepanelen, nadat zij zichzelf 

hebben terugverdiend, over te dragen aan de woningbouwcorporaties; 
- Voorgaande zo snel als mogelijk aan de raad ter bespreking voor te leggen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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