
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 14 april 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link):
Fonds Energietransitie (wensen en bedenkingen), collegebrief 18 maart 2021

Fonds-Energietransitie-wensen-en-bedenkingen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Martine van Gemert (beleidsmedewerker), martine.van.gemert@groningen.nl, tel: 06-29001783

Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, tel. 050 367 7086

Korte samenvatting:
Voor sommige huishoudens is de uitdaging om te verduurzamen groter dan voor andere. De 

energietransitie leidt voor veel mensen vooral tot hogere kosten. Dit uit zich in de vorm van 

energiearmoede; huishoudens met een laag inkomen waarbij de energierekening een fors deel van 

het maandelijks inkomen wegneemt. Mede met het oog hierop wordt het Fonds Energietransitie 

opgericht. Het idee is dat dit fonds op verschillende manieren kan worden aangewend. Via dit fonds 

kan bijvoorbeeld een Duurzaamheidslening, zoals verwoord in het coalitieakkoord, vormgegeven 

worden. Het fonds kan ook dienst doen als revolverend fonds. Ook kan het de armoedebestrijding 

versterken, met gerichte acties op het gebied van energie- en kostenbesparing. Met de intentie van 

het oprichten van een fonds en het benutten van rendementen uit eigen zonneparken en 

windturbines, wordt ook invulling gegeven aan de moties “De kracht van lokaal”, en “Laat 

omwonenden financieel mee profiteren van zonneparken”. De raad krijgt gelegenheid hier wensen 

en bedenkingen bij in te brengen. Het college heeft daarnaast een aantal gerichte vragen:

1. Hoe kijkt u aan tegen de intentie om te komen tot een Fonds Energietransitie en de 

doelstellingen van dit fonds zoals wij deze hierboven beschrijven?

2. In hoeverre moet het rendement uit grootschalige zonneparken en windturbines landen bij 

de directe omgeving of juist ingezet worden voor alle inwoners van de gemeente?

3. In hoeverre vindt u dat we nog gerichter aan de slag moeten gaan met de aanpak van 

energiearmoede, enerzijds ter versnelling van de energietransitie en anderzijds als onderdeel 

van bredere armoedebestrijding in onze gemeente?

4. In hoeverre vindt u dat wij als gemeente zelf aan het roer moeten blijven, of juist dat private 

partijen een rol zouden moeten spelen bij de exploitatie van zonneparken en windturbines?

mailto:martine.van.gemert@groningen.nl
mailto:sanne.ros@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Fonds-Energietransitie-wensen-en-bedenkingen


Vermeld op LTA?
O Ja, item nr  2021-39

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (college heeft aantal concrete vragen aan de raad)

Voorgeschiedenis
Motie-9-van-GroenLinks-PvdA-D66-en-100-Groningen-De-kracht-van-Lokaal.pdf

Motie-Laat-omwonenden-van-zonneparken-meeprofiteren-1.pdf

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Er is gekozen voor één uitgebreide meningsvormende sessie over drie samenhangende energie-

onderwerpen: Fonds Energietransitie, Uitkomsten Windverkenning, en Gebiedsvisie Meerstad-

Noord. Deze drie onderwerpen worden wel afzonderlijk behandeld, maar niet elk precies op tijd 

gezet. In totaal is er vier uur beschikbaar. Bij het eerste onderwerp is er nog gelegenheid tot 

inspraak, voor de beide andere onderwerpen heeft de inspraak eerder op een apart moment 

plaatsgevonden. We gaan uit van ongeveer één uur voor Fonds Energietransitie en anderhalf uur 

voor elk van de beide andere onderwerpen , maar dat is dus enigszins flexibel. Totale spreektijd per 

fractie voor de hele vergadering is ongeveer 13 minuten (3 – 5 – 5) .

Nadere informatie

Dossier Energiebeleid (o.a. subdossiers Algemeen, Wind en Zon)

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/09-Kwaliteit-van-de-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Energiebeleid
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/Motie-Laat-omwonenden-van-zonneparken-meeprofiteren-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Motie-9-van-GroenLinks-PvdA-D66-en-100-Groningen-De-kracht-van-Lokaal.pdf
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