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Motie bij agendapunt 16: Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 

De gemeenteraad van Schagen, in vergadering bijeen op 30 juni 2020,
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Constaterende dat:

De energietransitie en het duurzaamheidsprogramma staat of valt met de steun van en het draagvlak 
bij de inwoners van Schagen. In gemeenten om ons heen (Hollands Kroon) verdwijnt het draagvlak in 
snel tempo en doet de gang van zaken een aanslag op de sociale cohesie. De belangrijkste oorzaak 
van het wegvallen van het draagvlak is de verontwaardiging omtrent de gang van zaken bij het tot 
stand komen van de windmolenparken en dat de praktijk uitwijst dat de revenuen van de 
windmolens in de zakken van grote investeerders verdwijnen en de inwoners tot in lengte van járen 
met de overlast en aantasting van het landschap geconfronteerd worden.

In alle bijeenkomsten in Schagen rondom zonnepanelen, zonneparken en RES brengen participanten 
voortdurend in dat betrokkenheid van inwoners (participatie in projecten, financieel voordeel van 
projecten) tot meer draagvlak leidt. Naast meer draagvlak, zorgt actief betrokken zijn bij projecten 
ook voor meer energie-bewustzijn en duurzaamheidsbegrip.

De uitspraken van de verschillende gremia over betrokkenheid en voordeel voor bewoners heeft in 
Schagen geresulteerd in een fonds, waarvan de concrete uitvoering nog onduidelijk is.

Een coalitie van 35 bedrijven en organisaties roepen in een manifest op om burgers meer regie te 
geven bij o.a. warmtenetten. Het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van inwonersinitiatieven, 
buurt- en wijk initiatieven, opzetten van een eigen energie corporatie kunnen belangrijke middelen 
zijn om de inwoners actief bij de energietransitie te betrekken en een democratisering van de 
energiemarkt te realiseren.

Ook het stimuleren van minimaal 5096 lokaal eigendom bij grootschalige wind- en zonneparken is 
hiertoe een belangrijk middel. Voorwaarde voor het realiseren van minimaal 5096 lokaal eigendom is 
dat er samenwerkingsverbanden /coöperaties van inwoners ontstaan.

Roept het college op:

1. om in de verdere uitwerking van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid actief in te zetten op 
het stimuleren van groepen inwoners om in samenwerking hun eigen energie op te wekken, 
bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. En tevens actief voorlichting te geven over de 
mogelijkheden voor deze projecten en daadwerkelijke ondersteuning te bieden aan 
dergelijke samenwerkingsverbanden om succesvolle projecten te realiseren.



2\ In de verdere uįtŵprking v^n de UitvoeringsagepÖa Duurzaamheid vast te leg;
ïatig wordíyngezet op minimáM 50'^ lokaaKeigendopn van ģrotrtscha 
sjectep en hitervoór via'een participatietrajecťęerí nieuw beleidskader vo

reiden vaststelling in de raad.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractievoorzitter SP Schagen

Wim Rijnders

Bijlage: factsheet 5C^ eigendom van de lokale omgeving 

Lokaal eigendom in beleid Energie samen


