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Aldus vastgesteld in de openbare vergadenng van 25 april 2019
De raad van de gemeente Midden-Groningen
A. Hoogendoorn
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Verslaglegging raadscommissie van 21 maart 2019

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Inventarisatie spreekrecht burgers

4.

"Duurzaamheid".
Discussie input thema's duurzaamheidsvisie

In de raadscommissie van 7 maart 2019 is ingesproken door mw. Speek op het thema

In januari 2019 is de gemeente Midden-Groningen gestart met de ontwikkeling van een
duurzaamheidsmissie. Aan de hand van een document dat de context beschrijft en een memo
waarin een aantal vragen worden gesteld wordt er een richtinggevend debat gehouden.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren)
Conclusie:
Vraag 1: Hoe kan de gemeente een beter voorbeeld zijn voor bedrijven en inwoners van
duurzaamheid?
Drie partijen hebben deze vraag beantwoord. Deze partijen vinden het belangrijk dat
de gemeente een goed voorbeeld is voor de inwoners en bedrijven. Dit kan onder andere
door:
•

duurzaam vervoer,

•

van bezit naar gebruik,

•

lange t e r m i j n financiering

•

duurzaam en fairtrade inkopen

•

lokaalinkopen

•

verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed

•

consequent afval scheiden

•

slim omgaan met aanbestedingen
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zonnepanelen op gemeentelijke daken
We moeten de kansen benutten die projecten en bedrijven met zich meebrengen,
zoals de activiteiten en expertise van Holthausen en EAZ. Koploperbedrijven in de
energietransitie zijn een belangrijke asset van onze gemeente en kunnen ons ook
verder helpen in het verduurzamen.benut koplopers zoals E.A.Z. en Holthausen
Kenbaar maken w a t de gemeente doet op het gebied van duurzaamheid is daarbij
belangrijk en stimuleert inwoners en bedrijven bewuste keuzes te maken. Dit kan door
het expliciet communiceren over de duurzame acties die verricht worden, zoals de bouw
van het nieuwe gemeentehuis die bijna energie neutraal is.

Vraag 2 Randvoorwaarden windenergie:
•

Alle partijen willen dat inwoners e n / o f direct omwonenden voordeel moeten ervaren van
nabije energieopwekking met zon en w i n d . Dit kan door financiele participatie(mede
eigenaarschap) en door financiele baten ten goede te laten komen voor de omgeving via
bijvoorbeeld een fonds waarvan een dorp investeringen kan doen. Dit zorgt voor
draagvlak en v r i j w e l alle partijen willen alleen nieuwe projecten toestaan indien daar
groot draagvlak voor is. Enkele partijen willen geen grote windturbines in de gemeente.
Andere geven aan dat het " e n , e n " is en wind op land ook nodig zal z i j n . De meeste
partijen geven wel de voorkeur aan kleinschalige windmolens.

•

Mogelijke instrumenten daarbij zijn: digitate raadpleging: enquete, bewonersavonden,
klankbordgroepen (binnenhalen van externe expertise), jongeren betrekken en interviews
met bedrijven over kansen en mogelijkheden (koppeling van energie en duurzaamheid);

Vraag 3: Hoe willen we invulling geven aan de betaalbaarheid van de energietransitie?
•

De meeste partijen willen een fonds voor het verduurzamen van woningen, eventueel
alleen voor huishoudens met een laag inkomen, bijvoorbeeld 125% van de bijstandsnorm.
Dit fonds zou gevuld kunnen worden vanuit de leges van grote zon- en windprojecten.
Inwoners moeten meer tegemoet gekomen worden dan bedrijven. Huurders kunnen ook
steeds meer moeite krijgen met het betalen van de stijgende energierekening
(energiearmoede), maar huurders hebben zelf niet de mogelijkheid om aanpassingen in
de woning aan te brengen om het energieverbruik te verlagen. Goede afspraken met
woningcorporaties en regelingen voor huurders moeten hierbij helpen.

•

Betaalbaarbeid en investeerbaarheid gezien over een langere periode is als een
belangrijke randvoorwaarde genoemd.
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- Houd het praktisch en realiseerbaar;
- ledereen moet er van kunnen profiteren.
•

Verder wordt opgemerkt dat vanuit fondsen vanuit de NPG misschien koppelkansen
gecreeerd kunnen worden.

•

Er wordt aangedrongen op afspraken met woningcorporaties over financiele instrumenten
en versoepeling van regelingen voor maatregelen door huurders;

•

Er wordt gevraagd om te onderzoeken of de verhuurdersheffing ingezet kan worden voor
een revolverend fonds;

Vraag 4: Willen we koploper zijn?
De gemeente moet koploper z i j n : maar met realiseerbare doelen, het koploper zijn is geen doel
op zich;
Vraag 5: Thema's
1. Vervoer
2. Openbare ruimte
3. klimaatadaptatie: Minder stenen en m e e r g r o e n
4. Innovatie
5. Consumptiematiging/ consuminderen
6. Digitalisering
7. Educatie richting scholen en inwoners.
8. Circulair
9. Omgevingswet
10. Warmtevisie, restwarmte
1 1 . Vereenvoudigen van regelgeving

Overige punten van discussie:
•
•

Zet innovatie i n ;
Voorlichting en educatie zijn belangrijk. Het energieloket moet actief beheert en
gepromoot worden. Daarnaast kan voorlichting ook via de krant, social media en
speciale folders;

•

Het stimuleren van verduurzaming van de woning moet vooral terechtkomen bij de
inwoners met minder kansen. Dit kan middels een fonds die beschikbaar is voor
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inwoners t o t 125% van de bijstandsnorm. De gemeente heeft zelf weinig financiele
middelen om dergelijke regelingen op te zetten. De NPG gelden bieden hier mogelijk
ook een uitkomst. Daarnaast kunnen leges uit grote energieprojecten terugvloeien
naar een duurzaamheidsfonds.
•

Benut koppelkansen tussen versterking en verduurzaming en relateer dit niet alleen aan
de versterkingsdorpen maar trek dit ook door naar de andere dorpen;

Samenvattend:
Laat ambitie zien met een duidelijke vertaalslag naar de praktijk van deze gemeente. Combineer
zaken slim met elkaar en benut innovatiekracht. Betrek voortrekkersbedrijven op het gebied van
bijvoorbeeld waterstof, kleinschalige windenergie en betrek de vervoerssector en het onderwijs
er b i j . Ook de innovatieve landbouw en veeteelt zijn onderwerpen die aandacht verdienen.
De wethouder vraagt de raad om een vorm te bedenken hoe ze tussentijds betrokken willen
worden. Er zal gebruik gemaakt gaan worden van E-tools in afstemming met de raad.
5.

Sluiting
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