
Schriftelijke vragen over subsidie voor zonnepanelen op het Zeefgebouw

Geacht college,

Onlangs hebben wij kennis kunnen nemen van een artikel in het Dagblad van het Noorden
‘Huurder Suikerterrein Groningen doet zich voor als eigenaar en krijgt tonnen subsidie voor
zonnepanelen op Zeefgebouw’1. Het gaat over de huurder van het Suikerterrein EST BV, die
deed alsof ze de eigenaar was van het Zeefgebouw en daarmee 352.397 euro aan subsidie
verkreeg.  Gelukkig  trok  de  gemeente  Groningen  aan  de  bel  bij  de  Rijksdienst  van
Ondernemend  Nederland.  De  gemeente  Groningen  is  namelijk  eigenaar  en  heeft  geen
schriftelijke  goedkeuring  gegeven.  Dit  houdt  in  dat  EST  BV  en  Soleila  (bedrijf  in
zonnepanelen) de RVO hebben voorgelogen. Ook zou het betekenen dat de gemeente de
zonnepanelen na de huurtermijn van zo’n tien jaar kon overnemen voor relatief veel geld.
Uiteindelijk  heeft de gemeente het besloten zelf  te  doen en liggen er  nu inmiddels  922
panelen op het dak van het Zeefgebouw. 

Het CDA is blij dat de gemeente de bovengeschetste situatie heeft ontdekt, maar is verbaasd
over de reactie vanuit de gemeente. Zo wordt in het artikel in het Dagblad van het Noorden
aangegeven dat het ‘gek en onhandig’ is van huurder EST en daar er wel over gesproken is,
maar dat dit niet wordt gezien als zonnedakschandaal. Daarnaast was het opzeggen van het
huurcontract een te stevige sanctie volgens de gemeente. 

Dit brengt de fractie van het CDA Groningen tot de volgende vragen:

1. Een vertegenwoordiger van EST BV geeft in het artikel in Dagblad van het Noorden
aan dat hij toestemming had van de gemeente. Klopt deze bewering?

2. Welke maatregelen heeft het college genomen richting EST BV?
3. Waarom is het college van mening dat EST BV nog steeds terecht huurder is van het

Suikerterrein?
4. Waarom heeft de gemeente geen aangifte gedaan van valsheid in geschrifte door EST

en/of Soleila?
5. Wat betekent dit voor de toekomstige samenwerking met EST BV?

Etkin Armut
CDA Groningen
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