Amendement “Energietransitiefonds voor zonne-energie”
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 24 november 2021,
besprekende het raadsvoorstel ‘Beleidskader Zon op daken gemeente Groningen 2021-2025’
Constaterende dat






De restopgave voor zonnepanelen op daken nog 380MWp bedraagt;
Particuliere woningeigenaren voor meer dan de helft bijdragen aan die restopgave;
Uit het inwonerspanel blijkt dat 1 op de 5 inwoners die wel zonnepanelen wil, dat nu niet
doet omdat ze het niet kunnen betalen;
Het ‘laaghangend fruit’ van zon op daken inmiddels grotendeels is geplukt;
Het college voornemens is om een fonds energietransitie op te richten;

Overwegende dat






Het behalen van de opgave voor zon op dak een grote inspanning vereist;
Veel van de huidige financieringsmogelijkheden ofwel om een eigen inleg vragen, of en
sprake is van leningen waarbij rente betaald moet worden en inkomenstoetsen gedaan
worden;
Veel inwoners de investering in zonnepanelen of eigen inleg nodig voor subsidies niet
kunnen betalen;
Daardoor de ongelijkheid tussen hen die wel kunnen investeren in zonne-energie en hen die
dat niet kunnen of door de rente op leningen uiteindelijk meer betalen alleen maar
toeneemt;

Besluit
Aan besluitpunt II van het raadsvoorstel ‘Beleidskader Zon op daken gemeente Groningen 20212025’ toe te voegen:
“met dien verstande dat voor woningeigenaren die zelf niet kunnen investeren in zonne-energie of
de eigen inleg daarvoor niet kunnen doen een voorziening te treffen in het nog op te richten fonds
energietransitie, met als doel dat deze inwoners tegen gunstige financiële voorwaarden hun woning
kunnen voorzien van zonnepanelen of -collectoren waarbij het uitgangspunt is dat zij er niet in lasten
op achteruitgaan.”

En gaat over tot de orde van de dag.
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