
 

 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 4 mei 2021 

 

Onderwerp: Energie verbruik, op weg naar 2050, 100% hernieuwbare energie 

 

Toelichting: In 2050 moeten we landelijk naar 100% hernieuwbare energie volgens gemaakte 
afspraken. Landelijk is de planning om dit z.s.m. te realiseren. Men kijkt voor 2035 naar 35TW 
hernieuwbaar. 

 

Is voor de discussie aangaande de RES duidelijk hoeveel energie gebruik er in onze gemeente is, met 
oog op de lange termijn doelstellingen? Zeker na afbouw van de gaswinning? 

 

De ChristenUnie verzoekt het college: 

➢ Een overzicht aan te leveren en de vragen te beantwoorden. 

Daarbij zoeken wij antwoord op de volgende vragen: 

➢ Is het duidelijk hoeveel energie er in onze gemeente gebruikt wordt en wat de bron nu is? 

➢ Hoeveel bedrijven nu nog gas gebruiken en wat het equivalent is aan stroom is, zodra ze van 
het gas af gaan/willen? 

➢ Hoeveel oppervlakte zonnepanelen of andere energiewinningsmogelijkheden er dan zouden 
moeten zijn? 

➢ Is het beschikbaar gestelde oppervlakte voor zonnepanelen in lijn met deze behoefte op 
midden-lange en lange termijn? 

➢ Is de geplande infrastructuur in lijn met de berekende behoefte? Indien niet, in welke 
oplossingen denk het college? En op welke termijn is dit dan op orde? 

➢ Heeft het college in beeld, hoeveel er gebruik gemaakt kan worden van bestaande daken en 
welke belasting er dan op landbouwgrond valt te verwachten? 

➢ Heeft het college in beeld welke impact het op de werkgelegenheid het gaat hebben als we 
extra hectares voor zonne-energie niet beschikbaar gaan stellen? 

➢ Het lijkt erop dat andere gemeentes, hun verantwoordelijkheid niet nemen in deze regio. Hoe 
staat het college hierin? 

➢ Nemen we genoeg verantwoordelijkheid voor het energiegebruik op eigen grondgebied en 
vragen we dit ook van andere regio’s? 

➢ Er wordt op dit moment gepland met eenheden van hectares. Er zijn zonnepanelen van 290 Wp 
tot en met 600Wp per stuk verkrijgbaar met stijgende lijn. Een groot verschil voor de opbrengst 
per hectare en hectares kunnen we maar 1x uitgeven. Zou daar ook een koppeling gemaakt 
kunnen worden met opbrengst per hectare? 
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Algemene informatie: Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit wordt 
gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke informatie 
waarbij een opvatting van het college wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

