
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 januari 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kaders en uitgangspunten Fonds energietransitie en gemeentelijke exploitatie duurzame energie 

(raadsvoorstel 12 januari 2022)

Kaders-en-uitgangspunten-Fonds-energietransitie-en-gemeentelijke-exploitatie-duurzame-energie 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Anne Geluk (projectsecretaris), 06 55420024, anne.geluk@groningen.nl 

Bert Horst, 06-22693915

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

Korte samenvatting:
Na een positieve reactie van de raad in april over de gemeentelijke exploitatie van duurzame energie 

en het Fonds Energietransitie (FET) is een plan van aanpak gemaakt voor de verdere uitwerking van 

beide. Met het recent vastgestelde ‘Beleidskader Zonneparken 2021-2025’ is besloten dat 

grootschalige zonneparken op grondgebied van de gemeente Groningen worden ontwikkeld en 

geëxploiteerd door de gemeente zelf. Deze opbrengsten hieruit vormen in de toekomst een 

structurele voeding van het nog op te richten Fonds Energietransitie. Daarmee komen de 

opbrengsten van duurzame energieprojecten ten goede aan de gemeenschap als geheel. Door de 

subsidie van het Volkshuisvestingsfonds en de incidentele bijdrage van twee miljoen euro die eerder 

door uw raad is gereserveerd hoeft niet op deze toekomstige opbrengsten uit zon- en windprojecten 

te worden gewacht, maar kan het Fonds Energietransitie versneld worden uitgewerkt en ingezet. 

Met de middelen uit het Fonds kunnen bewoners worden ondersteund die anderzijds niet of beperkt 

mee kunnen komen in de energietransitie en daardoor in een situatie van energiearmoede terecht 

komen. Onderzocht wordt op welke wijzen we deze ondersteuning het beste kunnen bieden, 

bijvoorbeeld door een laagrentende lening uit een revolverend fonds. Voor lastenverlichting op de 

korte termijn zijn andere middelen beschikbaar, waaronder een verlaging op de energiebelasting van 

gemiddeld €400 en een extra tegemoetkoming van ongeveer €200 voor huishoudens met een 

bijstandsuitkering of een inkomen rond het sociaal minimum. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kaders-en-uitgangspunten-Fonds-energietransitie-en-gemeentelijke-exploitatie-duurzame-energie
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:anne.geluk@groningen.nl


Vermeld op LTA?
O Ja, item nr 2021-94

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (raad vraagt al lang om dit fonds en zal nu naar verwachting ook door willen 

spreken over de wijze waarop dit fonds nu vorm gegeven en ingezet wordt, en of de wensen en 

bedenkingen die in april jl zijn meegegeven voldoende zijn verwerkt)

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/21-april/

10:00/Fonds-Energietransitie-wensen-bedenkingen-collegebrief-18-3-2021 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn 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 voor deze bespreking 80 minuten beschikbaar. Dat betekent ong. 4 minuten per fractie.

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/21-april/10:00/Fonds-Energietransitie-wensen-bedenkingen-collegebrief-18-3-2021
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