
Motie: Leg de daken op de Suiker vol met zonnepanelen 
 
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 2 juni 2021, besprekende de 
Structuurvisie De Suikerzijde, het bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied Noord en de MER De 
Suikerzijde, 
 
Constaterende dat: 

• De gemeente Groningen in 2035 energieneutraal wil zijn; 

• In het Beleidskader zonneparken een zonneladder is opgenomen, waarin zonnepanelen op 
dagen als trede 0 staan beschreven en waarin staat dat ‘zonnepanelen op daken altijd onze 
voorkeur heeft: alle geschikte daken in de gemeente moeten op termijn worden benut voor 
zonneenergie’; 

• In de omgevingsvisie The Next City het volgende is vastgesteld: ‘Het Suikerfabriekterrein het 
eerste voorbeeld is voor het uitrollen van nieuwe energieconcepten’, en ‘alle nieuwbouw is 
energieneutraal’; 

• In de Structuurvisie en de MER De Suikerzijde wordt aangegeven dat er alleen voorzien wordt 
in de ‘gebouwgebonden energievraag’, maar dat er in de praktijk sprake is van meer vraag 
naar energie, namelijk de ‘gebruikersgebonden energievraag’, energievraag elektrische 
auto’s’ en ‘energievraag openbaar gebied’; 

 
Overwegende dat: 

• Het juridisch niet mogelijk is om eigenaren te verplichten om meer zonnepanelen op hun 
daken te leggen dan wat nodig is voor de ‘gebouwgebonden energievraag’;  

• Het financieel niet mogelijk is om als gemeente subsidies te verlenen voor de hoeveelheid 
zonnepanelen die nodig is om te voorzien in alle energievraag van De Suikerzijde;  

• Het praktisch niet mogelijk is om als gemeente alle daken te voorzien van zonnepanelen; 

• De optie van huren naast de al bestaande optie van kopen voor eigenaren een waardevolle 
aanvulling kan zijn, nu ze bij de aankoop van een nieuwe woning of de bouw van een nieuw 
bedrijfspand vaak al te maken met veel incidentele kosten. 

• Er externe partijen zijn die op verzoek zonnepanelen op daken kunnen leggen zodat 
eigenaren de mogelijkheid hebben om deze te huren; 

• Dit een mogelijkheid is om op een groene en duurzame manier te voorzien in een grotere 
energievraag dan alleen de ‘gebouwgebonden energievraag’; 

• Eigenaren zo meer opties krijgen om zonnepanelen op hun daken te leggen, naast de optie 
om de zonnepanelen zelf te kopen;  

 
Verzoekt het college: 

• Samenwerkingen aan te gaan (of de ontwikkelende partijen deze samenwerkingen aan te 
laten gaan) met externe partijen die de optie bieden om voor hun rekening en risico 
zonnepanelen op daken van eigenaren te leggen, zodat de nieuwe eigenaren van De 
Suikerzijde de keuze krijgen om deze te huren; 

• Over deze mogelijkheid actief te communiceren naar nieuwe eigenaren; 
De raad op de hoogte te houden over de resultaten van deze werkwijze, zodat deze mogelijk ook 

gebruikt kan worden in nieuwe gebiedsontwikkelingen 

 

Geeske de Vries    Ceciel Nieuwenhout   Tessa Moorlag 

VVD     GroenLinks    Christenunie 

 


