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Motie

Motie bij agendapunt 18 Regionale Energie Strategie RES 1.0 NHN
De gemeenteraad van Schagen, in vergadering bijeen op 29 juni 2021
Constaterende dat:
»
»

Uit ervaringen in het land blijkt dat directe financiële betrokkenheid (mede eigenaarschap)
en participatie van inwoners bij energieprojecten voor veel draagvlak zorgt;
Draagvlak essentieel is voor het welslagen van de RES;

»

In de RES 1.0 uitgegaan wordt van 509-0 lokaal eigendom;

*
«

Er op geen enkele manier gedefinieerd is wat lokaal eigendom inhoudt;
Veel gronden van de in de RES aangegeven zoekgebieden langs infrastructuur, op
parkeerplaatsen en op geluidschermen in eigendom zijn van gemeenten en provincie;

*

De genoemde gronden in feite collectief eigendom zijn. Dit maakt dat het een uitgelezen
kans is om op deze gronden zonneparken en windmolens te plaatsen die collectief eigendom
zijn en collectief geëxploiteerd worden in de vorm van een energie coöperatie of
vergelijkbaar model.

«

Door deze vorm van exploitatie er aanzienlijk minder weerstand zal ontstaan omdat de
inwoners daarmee de lasten maar ook de lusten krijgen.

Roept het college op:
1.

2.

3.

Een onderzoek in te (laten) stellen naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het
exploiteren van zonneparken en-windĩŭőfeňs op gemeente- en provinciale gronden in
Schagen door een te vormen energiecollectief
De mogelijkheden en juridische vormgeving te onderzoeken van een dergelijk
energiecollectief waarin gemeente en inwoners participeren. Een voorbeeld zou de
constructie met de HVC kunnen zijn.
De overige bij de RES 1.0 betrokken gemeenten in de Noordkop hierbij te betrekken en te
onderzoeken of het collectief een regionale status kan krijgen en in de RES opgenomen kan
worden.

En gaat over tot de orde van de dag
Factie SP
Wim Rijnders,

