
FRACTIE HENK BOS 

Motie 13. Persoonlijke Energie Strategie 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2021 

 

Onderwerp: Persoonlijke Energie Strategie 

 

De Raad van Midden-Groningen bijeen in haar vergadering van 3 juni 2021 

 

Constaterende: 

• Dat de RES 1.0 nog onvoldoende uitzicht biedt op alle gevolgen voor de persoonlijke 
verduurzamingsvoornemens van bewoners;  

• Dat uit recent onderzoek zie mail sociaal planbureau Groningen blijkt dat verwacht mag 
worden dat veel bewoners/eigenaars niet mee zullen kunnen komen en dat er twijfels zijn 
over de betaalbaarheid  

• Dat de betrokkenheid van bewoners bij de verdere uitrol naar RES 2.0 is beperkt tot 
communicatie en financiële participatie 

• Dat veel bewoners bewust of onbewust plannen aan het maken zijn voor hun persoonlijke 
transities, maatregelen en financiering. 

 

Verzoekt het College: 

• Te bevorderen dat huurders/eigenaren een persoonlijke energie strategie (PES 1.0) 
formuleren als toetsingskader voor de (on)zekerheden rond de transities ten gevolge van RES 
1.0, zon-op-dak (zie ook motie PvdA gemeenteraad Groningen), Verbetering elektriciteits-
infrastructuur, RES 1.0, Warmte enz.  

• Aan te sluiten bij bestaande initiatieven als het Energieloket Groningen, een 
duurzaamheidsparagraaf in de versterkingsplannen voor Steendam/Tjuchem enz. 

• En daarvoor alle mogelijke middelen uit de kast te halen, bijv. die van het NPG 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Slochteren, 3 juni 2021 

Namens de fractie (s)  
 
Fractie Henk Bos 
 
Henk Bos 
 
    ………….…                 ……………….               …………………  
 
                                  

 

 

 

   overgenomen 

https://mailchi.mp/sociaalplanbureaugroningen.nl/o0729kintt-1376043?e=bad3f0182b
https://groningen.pvda.nl/nieuws/pvda-wil-voorrang-voor-zon-op-dak-in-groningen/


FRACTIE HENK BOS 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni 2021 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


