
 

 

 
 

Motie 6A-1 
Agendapunt:  6A 
 
Onderwerp: Actieve ondersteuning locale energiecoöperaties 
De gemeenteraad van Bronckhorst in vergadering bijeen op 28 maart 2019 
 
overwegende dat: 
- De doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn een forse opgave is; 
- Veel van het gereedschap dat we als gemeente beschikbaar hebben, op individuele inwoners of 

bedrijven is gericht; 
- Om ‘massa’ te maken, het wenselijk is dat er groepen burgers en/of bedrijven ontstaan, ook omdat 

er voordelen te behalen zijn bijvoorbeeld via collectieve inkoop; 
- Er al een flink aantal energiecoöperaties actief is in onze gemeente, maar dat er nog geen sprake 

is van een dekkend netwerk; 
- Deze energiecoöperaties zich vooralsnog lijken te richten op zonne-energie via postcoderozen; 
- Een verbreding van het aandachtsgebied van deze energiecoöperaties - bijvoorbeeld naar isolatie 

- erg ondersteunend zou zijn bij het behalen van onze doelstelling; 
- Energiecoöperaties op vrijwilligers draaien, en dat daarmee goede ondersteuning van groot 

belang is, zeker indien de activiteiten verbreed worden; 
- Bij deze ondersteuning gedacht kan worden aan o.a.: 

- Communicatie 
- Financieringsinstrumenten (ESCO’s, woonabonnement etc.) 
- Technische informatie over (on)mogelijkheden van diverse vormen van hernieuwbare 

energie, zowel voor individuele huishoudens als op straat- / wijk- / dorpsniveau 
 
Constaterende dat: 
- Het koersdocument aanknopingspunten biedt voor ondersteuning van energiecoöperaties maar 

nog geen concrete uitwerking; 
- Het Energieloket wel een rol heeft naar individuele inwoners, maar (nog) geen instrumenten 

richting collectieven; 
- De AGEM is opgericht om de energietransitie in de Achterhoek te ondersteunen, en dat 

energiecoöperaties hierin inmiddels vertegenwoordigd zijn; 
 
draagt het college op: 
- Beleid te ontwikkelen ter actieve ondersteuning van bestaande en op te richten 

energiecoöperaties; 
- Beleid te ontwikkelen ter stimulering van een dekkend netwerk van energiecoöperaties in onze 

gemeente; 
- Daarbij oog te hebben voor de positie van het Energieloket en de AGEM; 
- Dit beleid in het najaar van 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Hengelo Gld., 28 maart 2019 
Fractie D66 
 

Beslissing raadsvergadering d.d. 28 maart 2019 
Met algemene stemmen is de motie aanvaard. 


