
 
 

Geachte heer, mevrouw,  
 

 
Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer R. Staijen, de 
heer H. P. Ubbens en de heer J. Boter van de Stadspartij, CDA en VVD 

gestelde vragen ex art. 38 RvO over de energietransitie binnen de gemeente 
Groningen en de situatie rondom Grunneger Power. De brief van de 

vragensteller(s) treft u als bijlage aan.  
  
Wij betreuren dat in het artikel onterechte beschuldigingen over één van onze 

ambtenaren zijn geuit. Met de beantwoording van uw vragen verwachten we 
dit samen met enkele andere onjuiste veronderstellingen in het artikel, recht te 

zetten. 
 
1. Heeft het college kennisgenomen van de artikelen rondom Grunneger 

Power in de Groninger Gezinsbode?  
  

Ja.  
 
2. Kan het college aangeven dat hetgeen in de Groninger Gezinsbode is 

weergegeven zorgelijk is voor noodzakelijke draagvlak bij de ingezette 
energietransitie?   

 
Vanzelfsprekend zouden wij het zeer spijtig vinden als dit het geval zou zijn; 
we verwachten niet dat dit afhangt van een artikel in de media.  
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3. Kan het college aangeven of de financiële en de bestuurlijke situatie van 
Grunneger Power reden tot zorg geeft, gelet op de – grote - betrokkenheid 

van Grunneger Power bij het realiseren van de gemeentelijke energie-
ambities? 
 

Over de financiële en bestuurlijke situatie bij Grunneger Power gaat de 
Algemene Ledenvergadering van deze energiecoöperatie. In november 2019 

heeft een meerderheid van de leden zich uitgesproken voor het huidige 
bestuur. Vanuit dat bestuur hebben ons geen signalen bereikt die reden zijn 
tot zorg. 

 
4. In de Gezinsbode wordt gesteld dat er bij Grunneger Power sprake zou zijn 

van belangenverstrengeling. Hoe denkt het college over de kritiek hierop die 
naar voren komt in het artikel? Vindt het college dat er sprake is van 
belangenverstrengeling en waarom? Op welke manier kunnen we voorkomen 

dat er in de toekomst eventueel sprake is van belangenverstrengeling? 
 

Wij zijn van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. In de 
contacten met Grunneger Power wordt altijd vanuit gemeentelijk perspectief 
gehandeld.   

 
5. Kan uw college inzicht geven in de ontwikkeling van het geschatte 

rendement op de geplande zonneparken, zoals bijvoorbeeld het grote 
zonnepark in de Lagelandpolder (Meerstad Noord) en dan met name in het 
licht van de SDE subsidieregelingen? 

 
In april 2021 verwachten wij u een raadsvoorstel voor te leggen over de 

gebiedsvisie Meerstad Noord. Uw vraag komt daarin aan de orde. 
 
6. Kan uw college inzicht geven in de kwantitatieve ontwikkeling van het 

aanleggen van zonnepanelen op de daken van woningen en bedrijven? Is 
hierbij ook de samenwerking gezocht met de bedrijven, die in juli 2019 de 

Solar Coalition hebben gesloten. 
 
In december 2020 hebben wij een persbericht gedeeld over de gerealiseerde 

zonnepanelen op daken (https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/ruim-
364000-zonnepanelen-in-de-gemeente). Zoals u weet is de eigenaar van een 

dak verantwoordelijk voor het leggen van zonnepanelen. Wij doen dat voor 
ons eigen vastgoed zoveel mogelijk. Bedrijven willen wij ondersteunen bij de 
realisatie van zonnepanelen op daken. Dit doen wij via de werkwijze van 

Groningen Werkt Slim. Een samenwerking tussen de gemeente Groningen, 
Provincie Groningen en de bedrijvenverenigingen. Deze 

bedrijvenverenigingen zijn tevens onderdeel van de Solar Coalition.   
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7. Is het college van mening dat er bij de energietransitie gezocht moet 
worden naar een optimale samenwerking tussen het publieke en private 

domein, zodat we van beide werelden het goede kunnen gebruiken voor het 
behalen van de gestelde energiedoelen? 
 

Ja, dit doen wij dan ook volop. 
 

8. Kan het college ook aangeven of het visiedocument van de voormalige 
gemeente Ten Boer (https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/170927-
14-1-Beleidskader-zonneparken-Ten-Boer.pdf) voor dorpen en buitengebied 

in onze gemeente gebruikt kan worden, zodat kleine en lokale initiatieven 
voor energieopwekking, zoals in Ten Post, ook doorgang kunnen vinden op 

voor de initiatiefnemers gevraagde wijze? 
 
Het beleid van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren is betrokken bij 

het nieuwe beleidskader zonneparken van de gemeente Groningen. Wij zijn 
bekend met dergelijke initiatieven en proberen met het nieuwe beleidskader 

een goed evenwicht te vinden voor initiatieven voor zonneparken en 
zorgvuldige inpassing in het landschap. 
 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

 
 

 
burgemeester,     secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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