AANGENOMEN met 30 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, VLP, SP, Groen
Links, Burger Belangen, Christen Unie, D66 en Wezenbeek) en 3 stemmen tegen (CDA)

Motie 14
Coöperatieve duurzame energie
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 4 juli 2019, gehoord hebbende de
beraadslagingen over de P&C-stukken;
Constaterende dat:
• Nederland voor een belangrijke verduurzamingsopgave staat;
• De gemeente Roosendaal de ambitie heeft voorop te lopen in de energietransitie;
• Grootschalige opwekking van duurzame energie, zoals zonneparken en windmolens
regelmatig stuit op weerstand van omwonenden;
• Niet iedereen, particulier of ondernemer, in staat is om op eigen woning, bedrijfspand of
terrein duurzame energie op te wekken;
• Eigenaarschap, daadwerkelijk participeren in duurzame initiatieven, sterk bijdraagt aan het
(lokale) draagvlak;
• Lokaal eigenaarschap van initiatieven zoals windmolens of zonneparken betekent dat de
opbrengsten terugvloeien in onze lokale economie;
• Het ontstaan van coöperatieve duurzaamheidsinitiatieven vaak strandt in de praktische
uitvoering;
Van mening zijnde dat:
• De gemeente Roosendaal een bijdrage kan leveren aan het tot stand komen van coöperatieve
initiatieven m.b.t. het opwekken van duurzame energie;
• Het algemeen belang van verduurzaming een nog actievere rol van de gemeente
rechtvaardigt;
Verzoekt het college:
1. Een (digitaal) loket in te richten waar (potentiële) participanten aan een coöperatief initiatief
ten behoeve van het opwekken van duurzame energie met elkaar verbonden worden;
2. Deze coöperatieve initiatieven actief te ondersteunen in het totstandkomingsproces, in het
bijzonder op het gebied van benodigde vergunningsaanvragen en het zoeken van geschikte
locaties binnen ons lokale beleid;
3. Middels het verstrekken van krediet tegen gunstige voorwaarden initiële financiële
beperkingen weg te nemen;
4. De benodigde middelen te onttrekken aan het Innovatie- en ontwikkelfonds;
5. Terugbetaling van verstrekt krediet en betaalde rente terug te storten in het Innovatie- en
ontwikkelfonds;
En gaat over tot de orde van de vergadering,
D66, Harm Emmen
PvdA, Michael Yap
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader
GroenLinks, Christian Villée
Roosendaalse Lijst, Charl Goossens

