
HET GROENLINKS PAND VAN HET GAS AF: TUSSENSTAND 
De klimaatcrisis vergt actie. Dit betekent onder andere dat panden verduurzaamd moeten worden, ook ons 
GroenLinks Pand aan de Coehoornsingel in Groningen. De Afdelingsledenvergadering (ALV) heeft al een 
paar keer aangedrongen op verduurzaming en daar geld voor gereserveerd. Vooral door de ALV van 17 
september 2019, toen er €8.650 beschikbaar werd gesteld voor met name de isolatie van het GL-Pand.  
 
In dit voorstel komt de stand van zaken van de isolatie van het GroenLinks Pand aan de orde en worden 
voorstellen gedaan om dat af te ronden. Pas als dat gebeurd is kan het GroenLinks Pand van het aardgas af.  
 
WERKZAAMHEDEN VOOR VERBETEREN VAN DE ISOLATIE  
Na de ALV van 17 september 2019 is de projectgroep Verduurzaming Pand aan de slag gegaan met vooral 
werkzaamheden om het GroenLinks Pand beter te isoleren. Ook is de TL-verlichting vervangen door LED-
panelen en zijn de grote ramen van de zalen voorzien van HR++glas. Dat ging vlot, maar het isoleren van  de 
vijftien glas-in-loodramen gaat niet zo snel. Naast het isoleren hebben we onlangs vier zonnepanelen van 
de Alfa Postcoderoos kunnen kopen, zodat het GroenLinks Pand vanaf dit jaar het eigen 
elektriciteitsverbruik zelf opwekt.  
 
Het GroenLinks Pand is door de gemeente aangemerkt als beeldbepalend pand en omdat het in de 
binnenstad staat is het ook onderdeel van het beschermd Stadsgezicht. Hierdoor mogen we de glas-in-
loodramen niet vervangen en niet aan de buitenzijde voorzien van HR++glas. Dat glas kan eigenlijk niet 
permanent geplaatst worden, zolang de glas-in-loodramen niet gerestaureerd zijn. Het grootse probleem is 
dat het lood in die ramen na ruim honderd jaar verouderd is en steeds meer gaat scheuren en afbrokkelen. 
Veel raampjes zitten daardoor al los. Ook zitten in sommige ruitjes scheuren en zijn er ruitjes kapot. Daar 
komt nog bij dat een aantal van de ramen glas heeft in een bonte verzameling kleuren. 
 
Restauratie van de glas-in-loodramen kost ruim 19.000 euro. Van de gemeente Groningen is hier 40% 
subsidie voor beschikbaar met een maximum van 5.000 euro omdat het erfgoed is. Pas na de restauratie 
van de  glas-in-loodramen aan de voorkant van het GroenLinks Pand kan het HR++glas aan de binnenzijde 
permanent geplaatst worden en kan de isolatie er om heen goed worden afgebouwd. De glas-in-loodramen 
boven de keuken zijn van de straat niet zichtbaar daarom mag het HR++glas daar wel aan de buitenzijde 
geplaatst worden. Ook dat kan pas permanent nadat de ramen gerestaureerd zijn. 
 
HUIDIGE SITUATIE  
Inmiddels zijn vier glas-in-loodramen aan de voorkant gerestaureerd en één glas-in-loodraam boven de 
keuken. De kosten daarvoor zijn €7.985 minus €3.195 subsidie is €4.790.  
 

 
Twee glas-in-loodramen in de achterzaal voor restauratie 



 
 

 
Dezelfde glas-in-loodramen in de achterzaal na restauratie 
 
Voor de verduurzaming en restauratie is tot nu toe 15.400 euro uitgegeven. Het grootste deel daarvan is 
door de Afdeling betaald (9.885 euro), verder door subsidie van de gemeente Groningen (3.195 euro), de 
opbrengst van de crowdfunding voor de restauratie van de glas-in-loodramen (2.095 euro) en de Stichting 
GroenLinks Pand (225 euro).  
 
VERVOLG  
Voor begonnen kan worden met het GroenLinks Pand van het gas af te halen moeten nog vijf glas-in-
loodramen gerestaureerd worden. Dat kost €7.020 minus €1.805 subsidie is €5.215. Verder moeten nog 
een aantal kleine isolatie-maatregelen worden uitgevoerd voor samen 1.200 euro. In totaal is er dus 6.415 
euro nodig voor de afronding van dit deel van het project. De Stichting GroenLinks Pand kan hooguit de 
restauratie van maar één glas-in-loodraam per jaar zelf betalen. Daarom is hulp nodig van de Afdeling. 
Anders gaat het nog jaren duren voor GroenLinks Pand van het gas af kan. Bovendien moeten we dan lang 
wachten op de gemeentelijke subsidie van 5.000 euro, want die krijgen we pas na afronding van de 
restauratie van de glas-in-loodramen.  
 
De Afdeling had op 1 januari 2021 een reservering onderhoud/verduurzaming pand €5.160 op de balans 
staan. Daarvan is nu €2.020 over. Dat kan gebruikt worden voor de afronding van het isolatie deel. 
Daarvoor is dan nog €4.395 euro nodig. Dat kan betaald worden uit het rekeningresultaat 2020 van de 
Afdeling van ruim €6.800. Bij de vorige ALV op 23 maart werd daar over gezegd dat er eerst een plan 
gemaakt moest worden om dat te besteden. Dit is het plan van de Projectgroep Duurzaam Pand. 
 
VOORSTEL 

1. De ALV besluit tot afronding van het isolatiedeel van het project het GroenLinks Pand van het gas af, 
inclusief de restauratie van vijf glas-in-loodramen. 

2. De afronding te financieren door het resterende bedrag van 2.020 euro uit de reservering voor       
onderhoud/verduurzaming pand beschikbaar te stellen en door 4.395 euro beschikbaar te stellen uit de 
algemene reserve. 
 
Groningen, 12 juni 2021 
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