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MOTIE vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Energiebedrijf Koggenland

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 7 oktober 2019,
Constaterende dat:
*
Het in eigen beheer exploiteren van een woningbedrijf en grondbedrijf een versterkende
positie heeft op de financiële gesteldheid en reserves van de gemeentekas.
Overwegende dat:
» We niet door de markt ingehaald moeten worden, dit is het moment om uit te zoeken wat
nodig is voor onze gemeente om zelf een energiebedrijf op te richten;
«
Koggenland een energieopgave heeft voor de toekomst waarin zij moet bijdragen in het
opwekken van 'schone' energie;
»
Onze inwoners op meerdere vlakken baat hebben wanneer Koggenland een eigen
energiebedrijf heeft (waarin men kan participeren, voordelige energie kan afnemen en
profijt geniet van het financiële resultaat);
»
Gemeente Koggenland de 'best practices' kan gebruiken van Gemeente Twenterand die
reeds een eigen zonneweide exploiteren;
«
Gemeente Koggenland de 'best practices' kan gebruiken van Gemeente Zwolle die in het
proces zitten om Geothermie toe te passen.
Verzoekt het college:
1. Onderzoek de mogelijkheden die er zijn om als Gemeente Koggenland een eigen
energiebedrijf op te richten;
2. Onderzoek wat ervoor nodig is (bedrijfsplan) om met een eigen energiebedrijf een
zonneweide te exploiteren;
3. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om voor inwoners en bedrijven energie aan te
bieden vanuit het eigen energiebedrijf;
4. Onderzoek wat de mogelijkheden voor onze inwoners zijn om te participeren als
investeerder in een specifiek project als een zonneweide;
5. Bovenstaande onderzoeken zo snel mogelijk maar ten minste voordat de provincie plannen
voor een zonneweide concretiseert, en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 te
presenteren;
6. De kosten voor deze onderzoeken te dekken vanuit de vrij te besteden begrotingsruimte van
2020.

En gaat over tot de orde van de dag.
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