
 

    

 

 

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen 

Betreft: vragen ex art. 38 RvO aangaande de energietransitie binnen de gemeente Groningen en de 

situatie rondom Grunneger Power. 

 

Groningen, 3 februari 2021 

 

Geacht College, 

In de Groninger Gezinsbode van 27 januari 2021 stonden enkele artikelen over de situatie binnen en 

rondom Grunneger Power. Uit dit artikel kwam naar voren dat de (financiële en bestuurlijke) situatie 

rondom Grunneger Power niet rooskleurig is. Dit wordt via een eigen verklaring van Gunneger Power 

op de eigen website d.d. 29 januari 2021 weersproken. Grunneger Power is een belangrijke partij 

binnen onze gemeentegrenzen om vorm te geven aan het beleid van de gemeente Groningen ten 

aanzien van de energietransitie. Deze berichtgeving kan het noodzakelijke vertrouwen in en het 

draagvlak voor de energietransitie schaden, terwijl dit voor onze gemeente een noodzakelijke 

verandering is. 

Daarnaast zijn de Stadspartij, het CDA en de VVD van mening dat ook de alle beschikbare ruimte (bv 

transferia, daken van woningen en daken van bedrijfsgebouwen), die geschikt is voor zonne-energie 

gebruikt en benut wordt. Hierbij kan is wat ons betreft het van groot belang dat de gemeente ook de 

samenwerking zoekt met onze (lokale) ondernemers. Zij hebben ofwel de ruimte en/of eigendom op 

grote bedrijfsdaken alsmede de expertise voor het aanleggen van dergelijke grote hoeveelheden 

zonnepanelen. 

Het voorafgaande en de ingezette koers rondom de energietransitie (de planning en aanleg van 

kleine en grote(re) zonneparken in onze gemeente) roept bij de fracties van de Stadspartij, het CDA 

en de VVD de volgende vragen op. 

1. Heeft het college kennisgenomen van de artikelen rondom Grunneger Power in de Groninger 

Gezinsbode?  

 

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

is voor noodzakelijke draagvlak bij de ingezette energietransitie? 

 

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?  

 

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? 

 

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? 

 

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. 

 

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? 

 

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? 

 

Met vriendelijke groeten,  

raadsfracties Stadspartij, CDA Groningen en VVD Groningen 

 
Namens deze, 
René Staijen, Herman Pieter Ubbens en Jasper Boter 
 
 

 

 

about:blank
about:blank

