
 
 
 
 
 
 
 

Groningen,  26 april 2018  
 
Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex 
artikel 46 RvO betreffende het forse tekort aan “groene” vaklieden.  
 
 
Geacht college, 
 
Onder het kopje “Investeren in mensen is urgent voor succesvolle energietransitie” i publiceerde de 
SER op 19 april jl. haar aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten 
op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Dit advies is een belangrijke bouwsteen voor het nog te 
sluiten Klimaatakkoord. 
 
In het bijbehorend artikel schrijft de SER: “Voor een tijdige en succesvolle omslag naar een duurzaam 
energiesysteem zijn veel mensen nodig terwijl op dit moment de tekorten snel oplopen. Het gaat 
vooral om technisch- en ICT-geschoolden op MBO en HBO niveau om bijvoorbeeld nieuwe energie-
installaties te bouwen en onderhouden, huizen aan te passen of te isoleren. “ 
 
Dit biedt volgens de SER kansen voor jongeren, zij-instromers, statushouders en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt volgens haar hiermee inclusiever. De SER 
beveelt aan om lokale initiatieven uit te breiden en meer diversiteit onder werknemers na te streven. 
 
Graag stellen wij u de volgende vragen:  
 

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we zo snel mogelijk af moeten van 
fossiele brandstoffen en dat het daarom zeer onwenselijk is dat de energietransitie en ook 
het energiebesparend maken van huizen vertraagd wordt door het gebrek aan geschoolde 
krachten? Zo nee, waarom niet?  
 
2. De Provincie Groningen is voorloper op het gebied van de energietransitie. Is het door de 
SER gepresenteerde probleem ook een item in onze provincie? Bent u in staat om cijfers te 
geven? Geven de in het programma Groningen@Work gestelde doelen voldoende resultaat 
voor de (nabije) toekomst als het om bovenstaand probleem gaat? Zijn overige initiatieven 
inzake het bij-  of herscholen van mensen voor het opvullen van genoemde vacatures in uw 
ogen afdoende?  
 
3. Met het afbouwen van de gaswinning, zullen bij de NAM veel banen verdwijnen. Zijn er al 
afspraken gemaakt of  kunnen er afspraken gemaakt worden met de NAM over 
omscholingstrajecten richting de energietransitie?  Zo niet, bent u bereid daarover met de 
NAM te spreken?   
 
4.Hoe worden jongeren, zij-instromers, MBO en HBO opgeleide werklozen gestimuleerd om 
te kiezen  voor een opleiding  gericht op bovenstaande sectoren? Wordt er in uw optiek 
voldoende geïnvesteerd in deze mensen? Zo ja, op welke wijze?  Kan de provincie daarbij een 
(grotere) rol spelen?  



 
 
Eén van de groepen die de SER noemt als potentiële werknemers  binnen de energietransitie zijn 
de statushouders. Groningen is naast voorloper energietransitie, ook de “vluchtelingenprovincie” 
van Nederland.  De werkloosheid onder hen is hoog. Dat terwijl volgens de COA ongeveer een 
derde van hen hoger opgeleid is.  
 

5. Hoe kijkt u aan tegen de aanbeveling van de SER om diversiteit onder werknemers na te 
streven? Is er iets wat u zou kunnen doen om dat te bewerkstelligen? Graag een 
gemotiveerd antwoord.  
 
6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer de moeite waard zou zijn om 
statushouders met een relevante vooropleiding of affiniteit met de energietransitie een kans 
te bieden op werk binnen deze sector? Zo ja, kan de provincie daarbij een rol spelen? 

 
7. Is het college bereid gemotiveerde statushouders die de scholing zouden willen volgen 
naar onze provincie te halen? Zo ja, hoe pakt u dat aan? Zo nee, waarom niet?  

 
8. Dit college heeft toegezegd maximaal 100.000 euro per jaar te investeren in projecten die 
leiden tot integratie van asielzoekers. Is dit budget al uitgeput? Zo nee, welk bedrag  is er nog 
beschikbaar en bent u bereid dat bedrag te investeren in de bijscholing van genoemde 
doelgroep?  

 
9. Zijn er al gesprekken of afspraken met onderwijsinstellingen met betrekking tot het bij- en 
herscholen van statushouders? Zo ja, met welke? Wat is er afgesproken? Kunt u een 
uitgebreid antwoord geven?  

 
Met hartelijke groet, 
Ankie Voerman 
Partij voor de Dieren  
 
 
                                                      
i
  https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2018/20180419-energiestransitie-
werkgelegenheid.aspx 


