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DATUM  29 juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.02 
ONDERWERP  Onderzoek energiebedrijf Koggenland 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 
PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 
ZAAKNUMMER  ZK19003488 

AANLEIDING  Op 7 oktober 2019 is een motie aangenomen voor het onderzoeken van de mogelijkheden 

van een energiebedrijf voor de gemeente Koggenland.   

 

De vraag is daarbij gesteld om te kijken op welke manier de gemeente haar invloed op de 

energietransitie kan vergroten ten opzichte van de standaard instrumenten. Dit met het 

doel om inwoners van de gemeente en als gemeente mee te kunnen profiteren van de 

duurzame energie projecten binnen haar grondgebied. Hier ligt ook de relatie met de 

Regionale Energiestrategie en de kadervisie in combinatie met het uitvoeringsprogramma 

duurzaamheid, omdat een “energiebedrijf” zowel uitvoering kan geven aan de RES als aan 
(delen van) het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.  

 

In de bijlage treft u het rapport “energiebedrijf voor Koggenland?”. In dit rapport is een 
aantal varianten onderzocht om invloed uit te oefenen op de energietransitie en deze in 

handen van de inwoners en van de gemeente te houden. Uit dit rapport komen drie 

modellen die de gemeente kan volgen in de uitvoering hiervan. Hierbij zijn diverse 

varianten die elders in Nederland voorkomen als voorbeeld gebruikt. Alle drie de modellen 

zijn denkbaar voor de gemeente. Alleen is de vorm afhankelijk van de wensen van de raad. 

Het rapport geeft de afwegingen die gemaakt moeten worden om een model te kiezen.  

 

Op basis van het rapport stellen wij nu voor om model twee “stimuleren” verder uit te 
werken in drie scenario’s. Dit omdat dit model het beste past bij de wens om meer invloed 

uit te kunnen oefenen, maar niet onnodig veel financiële risico’s te lopen. Het rapport 
geeft aan dat er binnen het model stimuleren nog vele vormen mogelijk zijn. Om dit te 

concretiseren is verder onderzoek nodig. 

KADER  - Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 

- Kadervisie Omgevingswet 

WIJ STELLEN VOOR  Wij stellen voor om in navolging van dit onderzoek: 
1. Opdracht te geven voor de uitwerking van drie scenario’s binnen het 
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voorkeursmodel “stimuleren” en hiervoor een budget beschikbaar te stellen van 
15.000 euro. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Door het model stimuleren te volgen, maakt de gemeente duidelijk dat zij bereid is meer te 

doen dan alleen faciliteren. Hierdoor wordt de invloed van de gemeente op de 
energietransitie groter dan wanneer alleen faciliteren wordt gekozen.  

 

Een onderzoek naar de uitwerking van drie scenario’s binnen dit model zal de raad meer 

handvatten geven over de invulling van de functie van een eventueel “energiebedrijf”. 

ONDERBOUWING  1.1 Model twee ‘stimuleren’ past, alles afwegende, het beste bij de behoefte van de raad, 

overwegende dat: 
a) De gemeente heeft aangegeven het belangrijk te vinden om invloed uit te 

oefenen en mee te profteren van de energietransitie.  
b) Naast de normale instrumenten in beleid en grondbezit is de uitdrukkelijke wens 

meer invloed uit te oefenen.   
c) Er is niet gekozen voor ‘faciliteren’, omdat dit model de invloed van de gemeente 

op de energietransitie niet vergroot.  
d) Er is niet gekozen voor ondernemen. Dit model heeft welliswaar als voordeel een 

zeer hoge mate van invloed op de energietransitie maar ook zeer grote financiële 
risico’s. Deze worden wat betreft het college als te groot beschouwd.  

 

1.2 Binnen het model stimuleren zijn nog veel verschillende vormen mogelijk. Hiervoor is      

aanvullend onderzoek nodig. 

 

 

1.3 Een verdiepend onderzoek vergt middelen. Dit is een indicatie op basis van de kosten 

voor het aangeleverde rapport. 

 

Het onderzoek dat is uitgevoerd is beschouwend van aard en geeft handvatten voor de 

volgende stap om tot een goede keuze te komen om meer invloed uit te kunnen oefenen 

in de energietransitie. Er wordt aangegeven om een keuze te maken voor een model en die 

verder uit te werken. Dat advies volgen wij op door deze stap te maken. 

KANTTEKENINGEN  Kanttekening bij de inhoud van het rapport 

Er is een verdiepingsslag geweest op de term “energiebedrijf”. Deze term roept direct 
verschillende associaties op. Is dit een bedrijf wat energie opwekt en levert aan de klant? Of 

is het een afsplitsing van de gemeente waar verschillende duurzame projecten worden 

gestimuleerd of zelfs in eigen beheer worden gerealiseerd?   

 

Deze vragen hebben wij niet in één keer kunnen beantwoorden. Het antwoord op deze 

vragen wordt in belangrijke mate bepaalt door de keuzes die uw raad wil maken. 

 

Kanttekening bij ‘profiteren’  
Uit het onderzoek blijkt dat het van vele factoren afhankelijk is of een duurzaam energie 
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project winstgevend is. Het kan dus zijn dat er geen positieve businesscases voor de 

gemeente Koggenland zijn. 

 

Kanttekening in relatie tot het uitvoeringsprogramma 

Op basis van model ‘stimuleren’ ligt er een relatie met de kadervisie en het 
uitvoeringsprogramma. Vooralsnog staan die los van elkaar en kan pas bij de verdere 

uitwerking (varianten binnen de rol van ‘stimuleren’) bekeken worden hoeverre er 
(financiele) raakvlakken/overlap er zijn. In de uitvoeringsparagraaf van de kadervisie is nog 

geen rekening gehouden met een ‘energiebedrijf’.  
 

FINANCIËN  De keuze voor het model stimuleren is een principe keuze en heeft nog geen financiële 

gevolgen. Een onderzoek naar drie scenario’s binnen het model stimuleren kost naar 
verwachting 15.000 euro. 

DUURZAAMHEID  De wens van uw raad is dat inwoners mee kunnen profiteren of participeren van duurzame 

energieprojecten. Model ‘stimuleren’ kan hier eventueel een bijdrage leveren. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Uit het rapport “energiebedrijf voor Koggenland” komen drie modellen naar voren. Wij 
stellen voor model twee te volgen: stimuleren. Alternatieven zijn: 

 

Model 1: Faciliteren 

Model 3: Ondernemen 

 

Er is niet gekozen voor faciliteren, omdat dit de invloed van de gemeente op de 

energietransitie niet vergroot. Ondernemen aan de andere kant heeft als voordeel een zeer 

hoge mate van invloed, maar ook zeer grote financiële risico’s. Gezien de, in algemene zin, 

negatieve businesscase voor een klein zonnepark is het niet gewenst deze risico’s nu te 
nemen. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Een eigen energiebedrijf kan een bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame 

energie. Dit past binnen de ambities zoals deze in het Pact van Westfriesland zijn 

vastgelegd. Daarnaast ontstaat door het participeren in projecten de mogelijkheid op 

terugvloeiende winsten die kunnen worden geïnvesteerd in nieuwe (duurzame) projecten 

ter verbetering van het woon- en leefklimaat binnen de gemeente. Indien de raad kiest 

voor model ‘stimuleren’ is het de vraag of de term ‘energiebedrijf’ volstaat.  

COMMUNICATIE  Het besluit van uw raad wordt niet actief gecommuniceerd.  

VERVOLG  Het besluit wordt door het college uitgevoerd in de vorm van een vervolgonderzoek. De 

uitkomsten van dit onderzoek worden aan uw raad voorgelegd.  

BIJLAGEN  Rapport ‘energiebedrijf voor Koggenland?’ 
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Datum college: 02 Juni 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

 

 

 

 


