
 

 
 
Agendapunt                                  : 07. 
Voorstelnummer : 04-027 
Raadsvergadering : 24 april 2014 
Naam opsteller : Kathy Boomstra 
Informatie op te vragen bij : Kathy Boomstra 
Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink 
Registratienummer                       : RAAD140011 
Zaaknummer                                :  
 
Onderwerp: Oprichting Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - in te stemmen met het ontwerp-besluit van het college over het oprichten van 

en de deelneming in de coöperatie “Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio 
Alkmaar U.A.“. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

In 2013 is er door de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Langedijk en 
Schermer en HVC bestuurlijk de intentie uitgesproken om deel te nemen aan het  
Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar. Dit is tijdens een 
informatiebijeenkomst voor de commissies en raden van 6 september 2012 nader toegelicht. 
Via een verdeelsleutel, gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente, is bepaald welk 
bedrag wordt ingebracht door gemeenten en HVC en hoeveel stemmen iedere gemeente en 
HVC heeft in het Algemeen Bestuur (AB). De gemeenten en HVC leggen een bedrag van 
bijna 5 ton in met als doel lokale duurzame energieprojecten te stimuleren. De intenties 
worden in deze nota verder uitgewerkt; voorgesteld wordt om een coöperatie op te richten 
om het fonds te beheren. 
 
Doel fonds: 

− het stimuleren van lokale duurzame energieprojecten in de regio. 
 
Om het fonds in te kunnen gaan zetten moet er nu een volgende stap gezet worden. Hoe dit 
er precies uitziet, is bepaald op basis van de volgende uitgangspunten: 
- de financiële administratieve lasten moeten zo laag mogelijk zijn, zodat het fonds vooral 

daaraan wordt besteed waar het voor is opgericht; 
- ook de administratieve lasten in tijdsbesteding moeten zo laag mogelijk zijn, op initiatieven 

en aanvragen moet binnen een redelijke termijn gereageerd kunnen worden. 
 
Op basis van deze uitgangspunten wordt voorgesteld om een coöperatie op te richten, met 
de volgende kenmerken: 
- beslissingen op aanvragen worden genomen in het Algemeen Bestuur (hierna: AB); 
- de gemeenten en HVC storten hun bijdragen, zoals opgenomen in bijgevoegde leden-

inbrengovereenkomst, op een daarvoor op te richten bankrekening. 
- De secretaris heeft als taak om het Stimuleringsfonds administratief te ondersteunen. De 

functie wordt licht ingevuld. Zie hiervoor paragraaf 7. 
 
Hoe is de coöperatie georganiseerd? 
De bestuurders van de deelnemende gemeenten en HVC vormen het AB. Het AB neemt 
beslissingen over het fonds, waaronder de beslissing om al dan niet in projecten te 
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investeren. Daarnaast wordt er een secretaris benoemd die de vergaderingen en besluiten 
van het AB voorbereidt. Op deze manier worden de administratieve lasten zoveel mogelijk 
beperkt. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Het college is voornemens een besluit te nemen om de coöperatie “Stimuleringsfonds 
Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A.” op te richten door in te stemmen met de concept 
Akte van Oprichting (bijlage 3) en het concept Leden inbreng overeenkomst (bijlage 4). Dit 
voornemen hebben wij neergelegd in een ontwerp-besluit dat u als bijlage bij dit voorstel 
aantreft (bijlage 1). 

 
Uw raad wordt op grond van het bepaalde in artikel 160, lid 2, van de Gemeentewet in de 
gelegenheid gesteld uw wensen en bedenkingen over dit ontwerp-besluit aan ons college 
kenbaar te maken. 

 
Na uw besluit zullen wij met inachtneming van de inhoud hiervan een definitief standpunt 
bepalen met betrekking tot dit onderwerp. 
  
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 collegebevoegdheid. 
 raadsbevoegdheid. 

 
 

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Met het stimuleringsfonds hebben de partijen die hierin deelnemen een effectief instrument 
voor het initiëren, starten of aanjagen van duurzame initiatieven in de regio. Voor elk initiatief 
wordt vervolgens een businesscase ontwikkeld, waarmee een rendabele productie van 
duurzame energie mogelijk wordt. Voor zo’n project of businesscase wordt een eigen 
rechtspersoon, bijvoorbeeld een coöperatie of B.V. opgericht. In deze projecten kunnen 
allerlei bestaande organisaties, bedrijven, instellingen en zelfs particulieren participeren of 
anderszins een rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de EnergyBoard, 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) en locale initiatieven zoals 
Kennemerwind, Calorie (Castricum) of Coöperatie Bergen Energie (Bergen). 
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Regionale samenwerking 
 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: door deel te nemen aan 

het Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar.  
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseur burgerparticipatie.  
Externe communicatie: in deze fase niet van toepassing.  
Extern overleg gevoerd met: de ambtelijke werkgroep PORA-Duurzaam.    
 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Samenwerking zorgt voor een grotere slagkracht en meer efficiëntie. De gemeenten in regio 
Alkmaar en HVC hebben de wens uitgesproken om samen een stimuleringsfonds op te 
richten. Het oprichten van een fonds is een middel om de uitvoering van het energiebeleid 
efficiënter te maken, te versnellen en verder gestalte te geven.  

 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Ons college heeft ingestemd met bijgevoegd ontwerpbesluit (bijlage 1). Op grond van artikel 
160, lid 2, van de Gemeentewet is ons college pas bevoegd om een definitief besluit hierover 
te nemen nadat wij uw raad dit ontwerpbesluit hebben toegezonden en u uw wensen en 
bedenkingen hierover aan ons kenbaar hebt kunnen maken. 
 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De bijdrage voor Bergen in het Stimuleringsfonds bedraagt maximaal € 31.432,38. Deze 
bijdrage wordt gefinancierd uit het budget “Duurzaamheidsbeleid 2012-2016” (fcl. 67230100, 
ecl. 34396).  
 
De secretaris heeft als taak om het fonds administratief te ondersteunen. De functie wordt 
licht ingevuld. Taken voor de secretaris zijn een begroting, jaarrekening en jaarverslag 
maken. Ook bereidt de secretaris de Algemene Leden Vergadering voor, zonder de 
inhoudelijke stukken op te stellen. Naar verwachting is er maximaal 100 uur per jaar nodig 
om de functie in te vullen (€ 7.500,-). Dit bedrag wordt uit het rendement van het 
Stimuleringsfonds bekostigd. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dat? In deze fase niet van toepassing.   
 
Risico’s 
In de akte van oprichting van de coöperatie is bepaald dat de gemeente niet verplicht kan 
worden om bij te dragen in een blijvend tekort bij een eventuele ontbinding van de 
coöperatie. Wat dat betreft is de gemeente dus gevrijwaard van claims daaromtrent. Het 
financiële risico is met andere woorden in beginsel beperkt tot de eerste inbreng. In beginsel 
omdat er gedurende de tijd dat de coöperatie bestaat ook nog sprake kan zijn van een 
aanvullende storting indien de AV hiertoe in unanimiteit besluit (zie hiervoor artikel 10). 

 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Om de coöperatie op te richten stel de ambtelijke werkgroep PORA-Duurzaam de volgende 
planning voor: 
- 5 februari 2014, bestuurlijk PORA, heeft ingestemd met voorgestelde richting en concept 

Akte van Oprichting en concept Leden-inbrengovereenkomst. 
- Direct daarna: aanvraag van “Verklaring van geen bezwaar” bij de provincie Noord-

Holland (dit is verplicht bij deelname van gemeenten in een rechtspersoon), dit duurt 
ongeveer 8 weken. 
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- Nadat de provincie deze verklaring heeft afgegeven wordt de coöperatie door de (nog te 
benoemen) secretaris opgericht bij de notaris en daarna ingeschreven bij de KvK.  

- Gemeenten en HVC maken het geld over op de te openen bankrekening.  
- Daarna communicatie en promotie van het fonds.  

 
 
Bijlagen:  
1. Ontwerp-besluit. 
2. Intentieovereenkomst  
3. Akte van Oprichting  
4. Leden-inbrengovereenkomst 
5. Raadsbesluit  
 
 
Bergen, 18 maart 2014 

 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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