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DATUM  16 december 2019 

AGENDAPUNT  2.03.06 en 3.06.06 

ONDERWERP  Onderzoek Energiebedrijf Koggenland 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK19003488 

AANLEIDING  Op 7 oktober 2019 heeft uw raad een motie aangenomen over de mogelijke realisering van 

een gemeentelijk energiebedrijf. Het college is in de motie verzocht om: 

1. de mogelijkheden van een eigen (Koggenlands) Energiebedrijf te onderzoeken; 

2. te onderzoeken wat er nodig is om met een eigen energiebedrijf een zonneweide 

te exploiteren; 

3. te onderzoeken in hoeverre een eigen energiebedrijf energie kan aanbieden aan de 

eigen ondernemers en inwoners van de gemeente; 

4. te onderzoeken wat de mogelijkheden voor onze inwoners zijn om als investeerder 

te participeren in een duurzaam energieproject, zoals een zonneweide; 

5. de uitkomsten aan de raad mee te delen voordat de provincie met een uitgewerkt 

verzoek voor een zonneweide aan de Jaagweg indient.  

 

Naar aanleiding hiervan heeft ons college een verkenning laten uitvoeren naar een aantal 

scenario’s. In bijgaand Memo treft u dit aan. Deze scenario’s kunnen in een nader 

onderzoek verder onderzocht worden.  Wij stellen nu voor om twee scenario’s te 

onderzoeken.  

KADER  De Motie van 7 oktober 2019 

WIJ STELLEN VOOR  Wij stellen voor om ter uitwerking van uw motie van 7 oktober 2019: 

1. het scenario te onderzoeken van een “breed” energiebedrijf, gericht op het leveren van 

duurzame energie en eventueel ook warmte; 

2. het scenario te onderzoeken dat wij als gemeente Koggenland aansluiten bij bestaande 

initiatieven, zoals Van Ons; 

3. voor deze onderzoeken een éénmalig budget van € 25.000,- beschikbaar te stellen in 

2020 met éénmalige dekking uit de Algemene Reserve en de begroting 2020 

dienovereenkomstig te wijzigen.  

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Uw raad heeft in de aangenomen motie de wens uitgesproken dat de inwoner van 

Koggenland kan profiteren van in de toekomstige opgave van het opwekken van duurzame 

energie. Dit kan zijn door het participeren in een duurzaam energieproject. Ook kan dit 
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bijvoorbeeld door (goedkopere) groene stroom en/of warmte af te nemen. Een 

gemeentelijk energiebedrijf zou hier een bijdrage aan kunnen leveren.  

ONDERBOUWING  

 

 

 

 

 

1. Een energiebedrijf ‘breed” omvat de mogelijkheden duurzame energie en 

eventueel ook warmte te exploiteren en sluit daarmee bij voorbaat geen 

mogelijkheden uit. 

2. Aansluiting op bestaande initiatieven versterkt de kans op de haalbaarheid omdat 

die initiatieven zich al hebben bewezen. 

3. a. Het onderzoek vergt expertise en capaciteit die binnen de organisatie niet 

aanwezig zijn en daarom moet het onderzoek worden uitbesteed.  

b. In de begroting is geen gewaarmerkte post beschikbaar dus daarom moet het uit 

de post Algemene middelen worden bekostigd. 

KANTTEKENINGEN  Het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf lijkt tegenstrijdig met de verkoop van 

aandelen in onder andere Nuon (nu Vattenfall), Essent en Eneco. De afgelopen jaren zijn de 

aandelen van deze bedrijven door gemeenten en provincies juist verkocht. Het weer 

oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf lijkt tegenstrijdig met deze beweging.  

 

Daarnaast is het de vraag in hoeverre de overheid een actieve rol moet gaan spelen in het 

opwekken en/of leveren van energie. De vraag is of het wenselijk is dat de (gemeentelijke) 

overheid de rol van een marktpartij over gaan nemen.  

FINANCIËN  Er is geen budget beschikbaar voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Geschat 

wordt dat de kosten van een onderzoek naar een gemeentelijk energiebedrijf tussen de € 

20.000 en €25.000 zal kosten. Voorgesteld wordt om een eenmalig budget van € 25.000 ten 

laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen.  

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

energieprojecten. Een energiebedrijf kan hier eventueel een bijdrage leveren.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Het enige alternatief is om geen onderzoek te voeren en de motie te herzien.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Als door een eigen energiebedrijf wordt bereikt dat de toepassing van duurzame energie 

en warmte wordt vergroot past het binnen het Pact. Daarnaast ontstaan met lagere 

energielasten voor de inwoners en bedrijven lagere woonkosten. Dit kan gekoppeld 

worden aan verbetering van het woonklimaat. 

COMMUNICATIE  Bij de beoordeling van het onderzoek bepaalt de gemeenteraad welke communicatie wordt 

gevoerd.  

VERVOLG  Het besluit wordt door het college uitgevoerd. 

BIJLAGEN  Memo d.d. 20 november 2019 
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Datum college: 26 november 2019 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 


