
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 31 augustus 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Inrichting Fonds Energietransitie (raadsvoorstel 13 juli 2022)
Inrichting-Fonds-Energietransitie 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Frank van de Poel (duurzaamheidseconoom), frank.van.de.poel@groningen.nl, 050 367 8723
Sanne Ros (bestuursadviseur Weth Broeksma), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086 

Korte 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, wil 
het college zich met de uitwerking van het fonds in eerste instantie richten op de particuliere 
huiseigenaren, die niet in aanmerking komen voor overige financiering om te verduurzamen. 
Voorgesteld wordt 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 
worden de volgende drie verordeningen aan de raad voorgelegd ter vaststelling: 

• stimuleringslening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen (reguliere financieringstoets
binnen kaders AFM);

• verzilverlening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen (zonder inkomenstoets, alleen 
gekeken naar waarde / overwaarde woning, minimumleeftijd 57 jr);

• maatwerklening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen (voor wie niet in aanmerking 
komt voor andere leningen)

Gekozen 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 mensen die niet – direct – 
kunnen terugbetalen) 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.

mailto:sanne.ros@groningen.nl
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Inrichting-Fonds-Energietransitie


Wijze van behandeling 
Meningsvormend

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. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Houd rekening met een maximum 
spreektijd per fractie van ong. 4 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de 
aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De energietransitie is altijd een politiek gevoelig dossier. Ook de bestrijding van energie-armoede 
krijgt doorgaans veel politieke aandacht. Het fonds energietransitie is een wens van de raad, die naar
verwachting ook nauw betrokken wil blijven bij de uitwerking.

Voorgeschiedenis / dossier
Vaststelling kaders en uitgangspunten Fonds energietransitie – raad 16 februari 2022 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2022/16-februari/16:30/Kaders-
en-uitgangspunten-Fonds-energietransitie-en-gemeentelijke-exploitatie-duurzame-energie-
raadsvoorstel-12-1-2022 

Nadere informatie
Dossier Energiebeleid-algemeen 

https://gemeente.groningen.nl/energie 

https://gemeente.groningen.nl/energie
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Kwaliteit-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Energiebeleid/Energiebeleid-algemeen
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