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Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 
I kennis te nemen van de 1e fase van de inrichting en spelregels van het Fonds Energietransitie;  

II de volgende verordeningen vast te stellen: 

-stimuleringslening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen; 

-verzilverlening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen; 

-maatwerklening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen; 

III deze verordeningen bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl en in werking te laten treden op de dag na 

bekendmaking; 

IV een totaal investeringskrediet voor de onder II genoemde leningen ter beschikking te stellen van € 10 miljoen; 

V een totaal leningplafond vast te stellen van € 10 miljoen, met een maximaal leningplafond voor de 

maatwerklening van € 2,5 miljoen; 

VI de bestemmingsreserve Fonds Energietransitie voortaan als beklemd te behandelen en hierover rente te vergoeden; 

VII tenminste tweejaarlijks de leningenplafonds opnieuw vast te stellen op basis van de uitnutting en rentestanden; 

VIII exploitatielasten (per saldo baten en lasten) ten laste van de bestemmingsreserve Fonds Energietransitie te 

brengen; 

IX de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

  

   

 

 Samenvatting     

In het Raadsbesluit “Kaders en uitgangspunten Fonds Energietransitie en gemeentelijke exploitatie duurzame energie” 

(16 februari 2022, Nr. 8d) is de opdracht gegeven om dit fonds en de gemeentelijke exploitatie van duurzame energie 

verder uit te werken. Verder is in dat besluit een bestemmingsreserve van € 2 miljoen ingesteld ter bestrijding van 

energiearmoede. Om te zorgen dat het bij de mensen terecht komen die te maken hebben of kunnen krijgen met 

energiearmoede, richten we ons met de uitwerking van het fonds in eerste instantie op de particuliere huiseigenaren, die 

niet in aanmerking komen voor overige financiering om te verduurzamen. We stellen voor aan deze groep leningen te 

verstrekken, waarbij de beschikbare € 2 miljoen de structurele (rente-)lasten en de verwachte risico’s dekken.  

 

Voor het verstrekken van de leningen stellen we voor de volgende drie verordeningen vaststellen en te publiceren: 

• stimuleringslening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen; 

• verzilverlening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen; 

• maatwerklening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen. 

. 

 

B&W-besluit d.d.: 12 juli 2022 
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Aanleiding en doel    

In het Raadsvoorstel “Kaders en uitgangspunten Fonds Energietransitie en gemeentelijke exploitatie duurzame energie” 

(16 februari 2022, Nr. 8d) is de raad over de zorgwekkende aantallen van inwoners van de gemeente Groningen in de 

energiearmoede geïnformeerd. Vervolgens heeft de raad de volgende belangrijke besluiten genomen: 

• Het Fonds Energietransitie (FET) is opgericht; 

• De bestemmingsreserve ‘fonds energietransitie’ is ingesteld; 

• Dit fonds is gevoed met € 2 miljoen; 

• De opdracht is gegeven om dit fonds en de gemeentelijke exploitatie van duurzame energie verder uit te 

werken. 

 

Het hoofddoel van het uitgewerkte FET is het verstrekken van subsidies en leningen om te verduurzamen. Het FET 

wordt gevoed door structurele resultaten uit zonneparken en windmolens die we zelf gaan ontwikkelen via de 

gemeentelijke energie exploitatiemaatschappij. Maar ook incidentele bijdragen zoals de door uw raad beschikbaar 

gestelde € 2 miljoen voor energiearmoedebestrijding, rijksbijdragen, fondsen en andere subsidies die voor de 

energietransitie zijn komen in dit fonds terecht. Daarmee is het fonds de centrale plek binnen de gemeente Groningen 

van waaruit de energietransitie wordt gefinancierd. De exacte omvang weten we nu nog niet. Het is een groeimodel. In 

figuur 1 is schematisch weergeven hoe de FET zich kan ontwikkelen. Het groen omkaderde blok is het gedeelte wat nu 

is uitgewerkt en in dit voorstel nader toegelicht wordt. 

 
Figuur 1: schematische weergave fonds energietransitie, voeding en doelen 

 
 

De beschikbare 2 miljoen (groene blok) zetten we risicodragend in om mensen met een eigen huis in de energiearmoede 

een lening te verstrekken om het eigen huis structureel te verduurzamen en daarmee een weg uit de energiearmoede te 

bieden. De daarnaast in figuur 1 benoemde Volkshuisvestingsmiddelen zijn alleen beschikbaar voor particuliere 

eigenaren in de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen. Zij moeten zelf 25% bijdragen om voor de subsidie in 

aanmerking te komen. Verder worden de beschikbare SPUK-middelen voor de bestrijding van energiearmoede bij zowel 

huurders als particuliere eigenaren ingezet. Dit is de vorm van uitgebreid advies en kleinschalige maatregelen als 

tochtstrips en ledlampen. Voor de huurders zijn aanvullende, grote maatregelen alleen via de corporaties of particuliere 

verhuurders mogelijk. Op dit moment worden via diverse lijnen gesprekken met hun gevoerd om de grote groep 
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huurders in de energiearmoede structureel uit de energiearmoede te helpen. Dit vraagt meer tijd om tot een oplossing te 

komen.  

 

Onderdeel van de uitwerking is een stroomschema (bijlage 1). Hiermee voert de recent aangenomen en opgeleide 

energieadviseur van de gemeente het gesprek met de particuliere eigenaar. De inzet van energieadviseurs volgt een 

bloksgewijze route. Het accent ligt hierbij op het actief opzoeken van de doelgroep, het ontzorgen waar dat wenselijk is 

en het begeleiden tot en met de uitvoering als dat gewenst is. De coördinatie hiervan vindt plaats via het EnergieLoket. 

  

In overleg tussen de energieadviseur en de particuliere eigenaar wordt bepaald wat verduurzaamd moet worden, welke 

bestaande subsidies er zijn en hoe het gefinanceerd wordt. De groep die nergens anders een financiering aan kan gaan 

komt bij het aanbod van de gemeente. We stellen voor om de volgende 3 leningen via het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting (SVn) aan te bieden: 

 

• Stimuleringslening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen; er geldt een reguliere financieringstoets 

binnen de kaders van de AFM. Een leningaanvraag moet dus voldoen aan de zgn. inkomens-lastenverhouding, 

waarbij geen rekening mag worden gehouden met mogelijk te verwachten lastenbesparing op bijvoorbeeld de 

energiekosten. Er geldt geen leeftijdsbeperking voor de aanvrager.  

• Verzilverlening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen; een leenvorm zonder inkomenstoets, 

waarbij slechts wordt gekeken naar de aanzienlijke (over)waarde van de woning. Minimum leeftijd van de 

aanvrager is 57 jaar (10 jaar voor AOW-pensioendatum) en er is geen maximum leeftijd. De aanvrager heeft 

geen maandlasten, omdat rente en aflossing pas bij verkoop worden afgelost. De risicobeperking bestaat uit een 

maximum leenbedrag wat inclusief overige eventuele schulden en bijgetelde rente niet boven 80% van de WOZ 

waarde mag uitkomen. 

• De maatwerklening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen; een lening die verstrekt kan worden, 

ook al blijkt uit de inkomenstoets (waarbij geen rekening gehouden mag worden met te verwachte besparing) 

dat maandelijkse terugbetaling (tijdelijk) niet mogelijk is. Deze groep komt op dit moment niet in aanmerking 

voor overige leningen, gezien de uitkomsten van de inkomenstoets. Wij bieden hun echter de mogelijkheid om 

wel mee te verduurzamen, door een beginperiode vrij te stellen van aflossing en middels periodieke 

herbeoordeling terugbetaling te vragen, zodra deze wel mogelijk is. Blijkt dat gedurende de gehele leenperiode 

niet het geval, dan wordt de lening na afloop van de looptijd kwijtgescholden (lees gesubsidieerd). Dit risico 

wordt beperkt tot de beschikbare € 2 miljoen, door het leningplafond voor deze maatwerkleningen op € 2,5 

miljoen te begrenzen.  

In het najaar van 2022 start de benoemde bloksgewijze aanpak. Om de energieadviseurs ook van het nodige financiele 

gereedschap (de leningen) te kunnen voorzien, ligt dit voorstel ter besluitvorming nu aan u voor. 

 
Argumenten en afwegingen     

• Onderzoek en analyse mogelijkheden 

De afgelopen periode hebben we de mogelijkheden voor particuliere woningeigenaren onderzocht. Wat biedt het rijk, 

wat biedt de provincie en welke andere mogelijkheden zijn er. Voor wie zijn ze en welke doelgroep komt niet of deels in 

aanmerking voor een regeling. We vinden het belangrijk dat de "kunners", huishoudens die in staat zijn zelf te 

financieren, het product krijgen dat bij hun mogelijkheden past. Deze kunners hoeven geen beroep te doen op wat we als 

gemeente Groningen aanbieden. Wat overblijft zijn de "niet kunners" huishoudens die nergens een lening kunnen krijgen 

en zo verder in de energiearmoede vast komen te zitten. Daar bieden we een mogelijkheid voor aan. Om dit proces te 

begeleiden hebben we een stroomschema ontwikkeld die u in de bijlage terugvindt. Dit wordt toegelicht bij de paragraaf 

'het aanbod'. 

 

 

• Het aanbod 

Op dit moment zijn veel (landelijke) regelingen in beweging. Alles wat het Rijk biedt, hoeven wij niet te doen. 

In ons voorstel houden we rekening met deze veranderende situatie door als voorwaarde op te nemen dat men niet in 

aanmerking komt voor onze regeling als men in aanmerking komt voor een (deel) aanvraag bij het Nationaal 

Warmtefonds (NWF). Verder stellen we voor dat alleen woningeigenaren met een WOZ woningwaarde tot maximaal € 

305.000,- aanspraak mogen maken op onze leningen. Dit is gerelateerd aan de bestaande opkoopbescherming van de 

gemeente Groningen waarmee een grens wordt aangebracht in de woningvoorraad: woningen tot die grens kennen een 
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zelfbewoningsplicht/verhuurverbod. We stellen voor om deze grens ook toe te passen op de te verstrekken leningen om 

deze in eerste instantie alleen aan particuliere eigenaren beschikbaar te stellen in de goedkopere woningvoorraad.  

 

Het eerder benoemde stroomschema (bijlage 1) gaat ervan uit dat er eerst wordt bepaald wat de financieringsbehoefte is. 

In overleg met bewoners wordt bepaald wat men moet gaan verduurzamen om in aanmerking te komen voor de 

bestaande regelingen. Daarbij worden regelingen als ISDE en andere investeringssubsidies meegenomen. Op deze wijze 

ontstaat er een financieringsbehoefte. Kan een bewoner dit middels eigen geld financieren of via een aanpssing op de 

lopende hypotheek dan is dat de weg. Komt men in aanmerking voor een regeling die door de provincie wordt 

aangeboden of door het NWF dan begeleiden we aanvragers naar deze loketten. De groep die nergens anders een 

financiering aan kan gaan komt bij het aanbod van de gemeente. Omdat we als gemeente conform het huidige 

treasurystatuut alleen via afzonderlijk door de raad vast te stellen regelingen leningen aan natuurlijke personen mogen 

verstrekken gaan we dat doen via een drietal vast te stellen verordeningen. In figuur 2 zie u kort samengevat de 

producten met hun voorwaarden. 
 

Figuur 2: voorwaarden verschillende leningen 

 

 
 

We kiezen voor een combinatie van deze drie leningen om de maatwerklening alleen te verstrekken als het echt 

noodzakelijk is. Door naast de maatwerklening (bedoeld voor de echte niet-kunners) ook de twee andere leningen aan te 

bieden geef je inwoners de kans wel mee te doen en terug te betalen, als dat al dan niet in beperkte vorm, mogelijk is.  

Verwacht wordt dat na uitbreiding van de leenvoorwaaden bij het NWF (verwacht medio oktober) iedereen een lening 

kan krijgen bij het NWF. Op dat moment zouden we als gemeente geen financiering meer hoeven te verstrekken voor 

enkel duurzaamheidsleningen. Maar met het alleen verstrekken van duurzaamheidsleningen ben je er nog niet. Waar nog 

geen of te weinig rekening mee wordt gehouden zijn: 

• Maatregelen in het verlengde van de door te voeren duurzaamheidsregelen: bij het verduurzamen van een huis 

zijn er vaak ook extra kosten. Een dakgoot die moet worden verplaatst omdat dakisolatie is aangebracht, het 

verwijderen van asbest voordat een aannemer veilig aan de slag kan of de natuurlijke ventilatie laat het afweten 

omdat een huis kierdicht is gemaakt. Het is dan noodzakelijk dat deze bijkomende werkzaamheden wel worden 

uitgevoerd en gefinancierd kunnen worden. Ook deze maatregelen kunnen deels meegefinancierd worden 

vanuit het NWF, onze lening vangt alleen het laatste stukje op, zodat de verduurzaming ook daadwerkelijk 

doorgaat. 

• Voorfinanciering: als je in aanmerking komt voor een subsidie moet je deze vaak eerst zelf voorfinancieren of 

een verplichting aangaan. Binnen de doelgroep kan men dit niet of men kan dit risico niet aanvarden.   

 

Deze kosten worden nu niet gefinacieerd/voorgefinancieerd en dit kan een verduurzaming tegenhouden, zeker bij de 

doelgroep die gebruik maakt van het vangnet. We willen dit met ons aanbod gaan meefinancieren. Voorwaarde is wel 

dat deze aanvullende kosten altijd in het verlengde moeten liggen van een verduurzamingsingreep en dat van de totale 

kosten (verduurzaming en aanvullende kosten) het zwaartepunt bij de verduurzaming moet liggen. Er zijn (zeker in deze 

markt) nog niet altijd offertes voorhanden. Bij het NWF zijn offertes altijd verplicht, terwijl we met onze eigen 

energiecoaches ook een goede betrouwbare begroting kunnen opstellen. Op basis van deze begroting kan wel één van de 

nu voorgestelde leningen worden aangeboden (dus daar waar het NWF dat niet doet). 

 

Voor de diverse producten is het noodzakelijk dat bijbehorende verordeningen worden vastgesteld. Deze verordeningen 

zijn bij deze besluitnota als besluitpunten toegevoegd. De verordeningen zijn in bijlage 2 tot en met 4 opgenomen. 
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• Hoe brengen we dit bij de doelgroep: 

Zodra uw raad over dit voorstel heeft besloten kunnen onze leningen direct actief worden aangeboden aan de doelgroep. 

De hiervoor opgeleide energiecoaches en energieadviseurs gaan op pad om bewoners te informeren welke 

mogelijkheden er zijn om te verduurzamen. Daar hoort ook bij dat men aan de hand van het stroomschema kan bepalen 

welke financiële mogelijkheden er zijn. Het besluit om financiele middelen te verstrekken aan de groep die te kampen 

heeft met energiearmoede maakt deel uit van een brede aanpak: organiseren van geld, het onder de aandacht brengen van 

de mogelijkheden (de coaches) en begeleiden in de uitvoering en oplevering. Uiteindelijk gaat het erom dat het geld 

goed besteed wordt aan maatregelen die werken. Soms is een onafhankelijk gecertificeerd financieel advies nodig. Waar 

nodig zullen we deze inhuren en de kosten vanuit het fonds mee financieren (als onderdeel van de te verstrekken lening). 

 

Omdat er ook hard wordt gewerkt aan hoe de volkshuisvestingsmiddelen besteed gaan worden, hoe we VVE's 

(vereniging van eigenaren) kunnen helpen en hoe we omgaan met zogenaamd  gespikkeld bezit tussen woningbouw van 

woningcorporaties willen we  de uitvoering bloksgewijs aanpakken. Een nieuw te werven projectleider (vacature in juni 

gepubliceerd) neemt de groep die een financiering bij ons afneemt mee, indien dat gewenst is. We zijn ons bewust dat 

juist deze doelgroep ontzorgd moet worden.   

   

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Door gesprekken te voeren met bewoners en corporaties bij de verdere uitwerking van het FET willen we de oplossingen 

die het fonds kan bieden zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeftes en kunnen we drempels voor het 

verduurzamen van de woning verlagen of wegnemen. Deze input krijgen we vooral in het najaar van 2022 (na 

raadsbesluit) als onze energiecoaches van deur tot deur gaan met dit product. Indien nodig passen we voorwaarden aan 

om te komen tot daadwerkelijke afname van leningen en realisatie.  

 

Het Volkshuisvestingsfonds kent eigen regels en afspraken over participatie en de afbakening van doelgroep(en) 

waarvoor het VHF ingezet kan worden. 
 
Financiële consequenties     

Op basis van ervaringscijfers van de SVn hebben we bij de verschillende verordeningen een maximaal uit te lenen 

bedrag begroot. Het totaal van deze bedragen vormt het door de raad beschikbaar te stellen investeringskrediet. 

 

Bij de verschillende verordeningen horen verschillende risicoprofielen. Bij de stimuleringslening en de verzilverlening is 

het risico laag (1%). Bij de maatwerklening, het product waarvan we verwachten dat hier door de echte "niet kunners" 

gebruik van wordt gemaakt, is het risico hoog (50%). Op basis van het beschikbare budget van € 2 miljoen en de 

risicoprofielen van de verschillende verordeningen komen we tot een geschat leenplafond van € 10 miljoen waar we nu 

het krediet op aanvragen.  

 

Omdat we nog niet precies weten wat de aanvragen zijn van de drie producten en daarmee de ontwikkeling van de 

leenbedragen versus de risicoprofielen, vragen we om te mogen sturen op het totaal van de leensom afgezet tegen het 

totale risico. Voor de totale leensom van € 10 miljoen wordt krediet aangevraagd. Binnen dat totaalkrediet wordt voor de 

Maatwerklening een leenplafond van € 2,5 miljoen vastgesteld om het risico voor deze groep financiëel te beperken tot 

de beschibare middelen van € 2 miljoen. Zo kunnen we in deze portefeuille tijdig bijsturen zonder een aanvullend 

raadsbesluit op te halen. De werkwijze van monitoring en bijsturen past binnen de beoogde flexibiliteit van de FET, 

naast deze eerste producten zal het FET doorlopend uitgebreid en aangepast worden afhankelijk van de voeding van het 

fonds en financieringsvraagstukken vanuit ons duurzaamheidsbeleid. Vanzelfsprekend worden alle aanvullende 

uitwerkingen met betrekking tot overige gelden via de reguliere procedure in besluitvorming gegeven.  

 

De benodigde gelden worden aangetrokken middels concernfinanciering en niet door projectfinanciering. 

Concernfinanciering wil zeggen dat de investering in de te verstrekken leningen wordt meegenomen bij het afdekken 

van de totale financieringsbehoefte van de gemeente. Bij projectfinanciering zou voor het bedrag van de te verstrekken 

leningen specifieke financiering worden aangetrokken. De redenen om te kiezen voor concernfinanciering zijn: 

 

- Het aantal te verstrekken leningen en het tempo is met erg veel onzekerheid omgeven. De ontwikkeling (ook op 

korte termijn) bij het Rijk is om via het NWF aan alle doelgroepen (ook de financiële “niet-kunners”) leningen 

te gaan verstrekken. Dat heeft een drukkend effect op de volumes van de gemeentelijke leningen. Om 
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overfinanciering te voorkomen is het daarom onverstandig om op voorhand specifiek in te lenen. De te 

verstrekken leningen zijn op ieder moment vervroegd aflosbaar. Ook dat veroorzaakt onzekerheid met 

betrekking tot de te financieren bedragen. 

- Met concernfinanciering wordt het renteomslagpercentage in rekening gebracht aan het FET. Dat percentage 

ligt in 2022 op 1,5 % en in 2023 op 1,55 %. Dit percentage is op lange termijn veel stabieler dan bij 

projectfinanciering het geval zou zijn en schept de mogelijkheid de rente op de te verstrekken leningen relatief 

stabiel te houden. 

 

Jaarlijks zullen de exploitatielasten, bestaande uit onder andere de structurele kosten voor de SVn en de te vergoeden 

rentelasten, middels resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve Fonds Energietransitie worden gebracht.  

 

Op het moment dat de leningplafonds in totaliteit of de risicoreservering van € 2 miljoen wordt bereikt stoppen we met 

het verstrekken van leningen. Aanvragen worden vanaf dat moment dus afgewezen. Afhankelijk van de situatie komen 

we dan met een aanvullend voorstel. Leningen worden vroeg of laat terugbetaald afhankelijk van het soort lening. Dat 

geeft op termijn een revolverendheid van dit product.   

 

Om het weerstandsvermogen, in de vorm van de bestaande bestemmingsreserve Fonds Energietransitie, gedurende de 

looptijd van de leningen op peil te houden stellen we voor om de reserve als beklemd te beschouwen en hierover rente te 

vergoeden.  

 

• Begrotingswijziging en effecten op solvabiliteit 

Dit voorstel leidt tot de volgende begrotingswijziging: 

 

 
 

Door de verstrekking van de leningen is er strikt genomen sprake van verslechtering van de solvabiliteit. In dit geval is 

dat zeer beperkt. Het maximale effect op de solvabiliteit is 0,04% op de balansprognose van 2025. 

 

• Volkshuisvestingsfonds 

Op 15 juli 2021 is bekend gemaakt dat de gemeente Groningen een bijdrage ontvangt van € 10.514.469 vanuit het 

Volkshuisvestingsfonds. In de raadsbrief van 19 mei 2021 over de aanvraag van deze bijdrage is uitgelegd dat de totale 

investering, inclusief projectkosten, uit komt op bijna € 20 miljoen. Na aftrek van de eigen inbreng door huiseigenaren, 

resteert een tekort van circa € 15 miljoen, welke in de verhouding 70/30 wordt gedragen door het Rijk en de gemeente. 

Deze 30% cofinanciering bedraagt (afgerond) € 4,5 miljoen. De dekking van deze gemeentelijke bijdrage wordt vanaf 

2023 in de begroting opgenomen als een structurele bedrag van € 500.000 per jaar. Voor de financiering van de eigen 

bijdrage door de woningeigenaren kan men volgens het stroomschema wat hier is gepresenteerd worden begeleid naar 

het juiste product. Dat kan dus óók een van de hier uitgewerkte leningen zijn.  

 

Op dit moment wordt een projectleider geworven die de besteding van de middelen uit het Volkshuisvestingsfonds 

verder gaat ontwikkelen en uitvoeren.  
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Overige consequenties     

Met dit plan hebben we financiële mogelijkheden gecreëerd voor particuliere woningbezitters die op dit moment nergens 

een lening kunnen krijgen om energiebesparende en aanvullende maatregelen te kunnen nemen. De energiearmoede 

neemt in rap tempo toe. Deze regeling is een belangrijke eerste voorwaarde om tot een structurele oplossing te komen 

voor de middellange en lange termijn. Voor iedereen is er straks een mogelijkheid om verduurzaming te financieren. 

 

Het is dus erg belangrijk dat deze mogelijkheid, samen met alle andere (rijks en provinciale) 

financieringsmogelijkheden, onder de aandacht wordt gebracht bij de doelgroep.   

 

Met de huidige energietarieven komen veel mensen echter ook op de korte termijn al in de knel. Een verlaging van de 

energiebelasting met gemiddeld € 400 en de eenmalige tegemoetkoming voor mensen met lagere inkomens van € 800 

hebben een directe lastenverlichting gegeven. Dit is echter geen structurele oplossing. 

 
Vervolg     

Na besluitvorming over het voorliggende (raads)voorstel in september zullen direct daarna deze leningen worden 

aangeboden aan onze bewoners door o.a. energiecoaches en -adviseurs. Bewoners worden verder begeleid door een nog 

aan te stellen projectleider om de woning daadwerkelijk en succesvol te verduurzamen. 

 

In Q4 van 2022 zal daarna de uitwerking van  de gemeentelijke exploitatiemaatschappij gereed zijn, gelijktijdig met de 

MER en gerelateerde stukken van zonnepark Meerstad-Noord en het windproject Roodehaan. In de eerste helft van 2023 

rapporteren we over de voortgang van de bestedingen en de FET.    
 

Lange Termijn Agenda     

Maand 9, jaar 2022: Raadsbesluit inrichting Fonds Energitransitie. 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


