
   

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde  

Aan: College van B&W  
Van: D66 David Hof, PvdA Mart oude Egbrink, GroenLinks Lennart Hartman 
Datum: 4 maart 2020  
Onderwerp: Goedkope stroom voor Zwollenaren  

De energietransitie is een onderwerp dat ons allemaal raakt omdat wij allemaal de gevolgen van 
klimaatverandering ervaren en energie gebruiken. Binnen de Zwolse gemeenteraad is al meermaals 
nagedacht over de wijze waarop ook Zwollenaren met een smalle beurs hieraan mee kunnen doen. 
In dat kader is het ook belangrijk om te kijken naar plaatsen om ons heen en de mooie initiatieven 
die daar ondernomen worden. Zo is er in de gemeente Zutphen een zonnepark aangelegd waarbij 
inwoners deel kunnen nemen door een afnameverplichting aan te gaan, maar zonder een investering 
te moeten doen met geld dat zij niet hebben. Omdat de stroom van dit park goedkoper is dan het 
standaardtarief levert dit een besparing op de energierekening op. (zie: 
https://www.destentor.nl/zutphen/groene-stroom-levert-zutphenaren-met-een-smalle-beurs-120-
euro-op~ac01048bc/). Omdat een betaalbare en bereikbare energietransitie belangrijk is, kan dit 
initiatief wellicht navolging krijgen in Zwolle. 

D66 heeft daarom een aantal vragen: 

1. Heeft het College kennis genomen van het artikel “Groene stroom levert Zutphenaren met 
een smalle beurs 120 euro op”? 

2. Is het college het met D66, de PvdA en GroenLinks eens dat een voor iedereen betaalbare en 
bereikbare energietransitie van groot belang is? 

3. Is het College bereid om - eventueel samen met Blauwvingerenergie en anders Zwolse 
initiatieven -  met de Zutphense initiatiefnemers in gesprek te gaan over de wijze waarop zij 
dit project gerealiseerd hebben? 

4. Is het college bereid om met het college van Zutphen in gesprek te gaan over de wijze 
waarop zij dit project gestimuleerd en gefaciliteerd hebben? 

5. Kan het college hierover in een informatienota voorafgaand aan de PPN richting de Zwolse 
raad terugkoppelen wat het project in Zutphen gedaan heeft en op welke wijze een 
vergelijkbaar project in Zwolle vorm zou kunnen krijgen? 
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