
čoliooiSél
Motie: Lokale proces- en financiële participatie bij uitvoering Klimaatakkoord 2
Corsanummer: 2021001147
Van:
Aan:

D66, GL, CDA
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Regionale Energie Strategie

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 3 juni 2021,

Constaterende dat

In het Klimaatakkoord het streven voor 2030 is opgenomen dat 50% van de productie van 
hernieuwbare energie in eigendom is van de lokale omgeving, zowel van inwoners als van 
bedrijven;
In de RES Noord-Holland Zuid er zelfs naar minimaal 5096 lokaal eigendom wordt gestreefd; 
Bijvoorbeeld de zonnepanelen op de parkeerterreinen PI en P2 geen lokaal eigendom zijn, 
maar dat de stroom wel is aangeboden aan inwoners;
Lokaal eigenaarschap alleen geregeld kan worden met gemeentelijk beleid;
De term 'lokaal eigendom' niet centraal is uitgewerkt en er ruimte is voor eigen 
interpretatie;

Overwegende dat

In de RES 1.0 in Bloemendaal nu geen zoeklocaties voor toekomstige zonneparken of 
windparken zijn opgenomen, maar dat er tot 2050 nog veel moet gebeuren;
Nieuwe initiatieven buiten zoekgebieden mogelijk zijn;
Proces- en financiële participatie kunnen bijdragen om het draagvlak voor de energietransitie 
te vergroten;
De lokale omgeving niet alleen de lasten maar ook de lusten van het opwekken van 
hernieuwbare energie zou moeten krijgen;
Door proces- en financiële participatie inwoners zelf invloed kunnen uitoefenen op hun 
directe leefomgeving;
Het delen in de opbrengst niet alleen voorbehouden moet zijn aan kapitaalkrachtigen; 
Financiële participatie verschillende vormen kan aannemen, zoals mede-eigenaarschap, 
financiële deelneming, een omgevingsfonds of een omwonendenregeling;

Verzoekt het college

Om beleid op te stellen waarmee in het kader van het Klimaatakkoord procesparticipatie - en 
minimaal 5096 financiële participatie geregeld kunnen worden bij het opwekken van grootschalige 
hernieuwbare energie, waarbij zoveel mogelijk aansluiting en afstemming met partners in de regio 
gezocht moet worden en geleerd kan worden van "best practices" elders.
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