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Gemeente Heerde
cittaMom

Motie
Reg. Nr. 2020-07

Agendapunt: 6. Concept Regionale Energiestrategie Cleantech regio
Onderwerp : Draagvlak en minimaal 50% lokaal eigenaarschap
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, gehoord de
beraadslaging,

constaterende dat:
• Dat er nog onvoldoende is gedaan om het draagvlak voor duurzame en alternatieve energie
te vergroten;
• In het klimaatakkoord de ambitie is uitgesproken dat 50% van de duurzame
energieopwekking op land lokaal eigendom is;
• In de handreiking RES van de overheid, IPO, VNG en UvW voorstellen gedaan worden om
deze 50% voor elkaar te krijgen;
• Er middels o.a. de Regionale Energie Strategie een belangrijke taak richting de gemeente
komt t.a.v. de energietransitie.

overwegende dat:
• Inwoners nog meer dan tot nu toe geval is te betrekken en draagvlak te creëren bij het
maken van lokale kaders m.b.t. de lokale energieopwekking als uitvoering van de Regionale
Energie Strategie
• Participatie en lokaal eigenaarschap bijdragen aan het draagvlak voor duurzame
energieopwekking;
• Door middel van lokaal eigenaarschap inwoners zelf invloed kunnen uitoefenen op wat er in
hun eigen omgeving gebeurt;
• Heerde al een aantal duurzaamheidsinitiatieven kent;
• Er in de eerder vastgestelde Startnotitie afwegingskader grootschalige energieopwekking, wel
is vastgelegd dat inwoners worden uitgenodigd mee te praten, maar niet dat ze ook kunnen
participeren;
• Door middel van lokaal eigenaarschap inwoners meeprofiteren van de financiële voordelen
van duurzame energieopwekking;
• Gemeenten vrij zijn invulling te geven aan de landelijke ambitie van 50% eigenaarschap.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:
• Draagvlak te creëren bij inwoners voor lokale kaders m.b.t. duurzame grootschalige
energieopwekking
• Te streven naar minstens 50 % lokaal eigenaarschap bij projecten voor grootschalige
duurzame energieopwekking, waaronder windmolens en zonneparken >1 hectare. Zoveel
mogelijk aansluiting probeert te vinden bij de duurzaamheidsinitiatieven in Heerde.
• Inwoners uit te nodigen om te participeren bij het vormen van plannen in hun eigen buurt.
Daar de energiecoöperatie actief in te betrekken en uit te nodigen hier een voortrekkersrol in
te vervullen.
• Te onderzoeken hoe een gemeentelijk energiefonds vorm gegeven kan worden waarbij de
inkomsten van dit fonds beschikbaar worden gesteld voor energiebesparende maatregelen
voor alle inwoners van de gemeente Heerde.

En gaat over tot de orde van de dag,
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