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De Raad van de Gemeente Koggenland in vergadering bijeen op 5 november 2018
 
Constaterend dat:

- De begroting 2019 een structureel overschot laat zien dat oploopt van € 101.000 in 2019 naar
jaarlijks ruim € 1,25 miljoen in 2022.

- De winstnemingen uit de lopende grondexploitaties (pagina 69 van de begroting) hierin niet zijn
meegenomen, tot en met 2024 wordt hieruit een incidenteel voordeel van € 6,7 miljoen
verwacht.

- Dit oplopende overschot globaal overeenkomt met het bezuinigingsbedrag van de afgelopen
jaren

- De gemeente Koggenland in 2015 een duurzaamheidsambitie voor 2020, met referentiejaar
2010,  formuleerde voor haar klimaatbeleid waarbij de doelstelling was om 17% CO2 te
reduceren en 24% duurzame energie op te wekken

- De gemeente de afgelopen jaren slechts 8.9% hernieuwbare energie heeft opgewekt, die voor
een groot deel is gerealiseerd door investeerders en particulieren en zelfs voor 2010 zijn
gestart, en 2.6% CO2 reductie heeft gerealiseerd ten opzichte van 2010.

- De gemeente bevestigt in haar jaarverslag dat zij haar klimaatdoelstellingen niet heeft gehaald
en verklaart dat dit te  wijten is aan de economische crisis, de hiervoor noodzakelijke
bezuinigingen, en het amendement van 23 juni 2014 (kadernota 2015) waar de toen zittende
coalitie afscheid nam van haar revolverende fonds.

- Het klimaatrapport van 18 oktober 2018 van de IPCC van de VN heeft een allerlaatste kans
gegeven – een allerlaatste waarschuwing, om de desastreuze opwarming te beperken met
1.5 graden in plaats van 2 graden Celcius (waar het akkoord van Parijs van uitging). Volgens
de VN zijn “snelle, verstrekkende en nooit eerder vertoonde veranderingen” nodig om 70 tot
85% hernieuwbare energie op te wekken in 2050.

 
Overwegende dat:

- De gemeente Koggenland geen energie- en klimaatdoelstellingen heeft
- De gemeente ver achterloopt op het klimaatakkoord van Parijs
- We opgeschrikt zijn door onlangs verschenen rapporten van de IPCC
- De klimaatdoelstellingen waar Koggenland aan moet voldoen niet te realiseren zijn als we niet

versnellen in het opwekken van hernieuwbare energie voor de inwoners van Koggenland
- Het thema duurzaamheid via de raadsbrede agenda nog vorm moet krijgen waarbij er nog

gesproken en besloten moet worden over ambitie, doelstelling en maatregelen.
- Het uitwerken van het thema duurzaamheid tijd zal kosten en pas in de begroting van 2020

verwerkt zal worden.
- Gemeenten om ons heen zeer innovatief zijn in het ontwikkelen van duurzame energiebronnen

zoals de Duurzame Ring van Heerhugowaard en Planet.NL van Texel
- Koggenland een eigen innovatief icoonproject/voorbeeldproject nodig heeft om te versnellen om

de landelijke doelstelling te halen en haar eigen inwoners/bedrijven te faciliteren in het mee
behalen van die doelstelling

- Samen met ondernemers en koplopers onderzoeken we de haalbaarheid en mogelijkheid voor
het icoonproject De Koggenring, een warmte en koude leiding voor het bedrijfsleven en bij
overschot een warmte/koudebron voor huizen.

- onderzoeken of we voor dit icoonproject ook een beroep kunnen doen op de Europese middelen
van, Horizon 2020.



van, Horizon 2020.
 

Verzoekt het college
Het resultaat  van de begroting, inclusief  de winstnemingen uit lopende grondexploitaties, te
bestemmen voor het icoonproject Koggenring dat substantieel bijdraagt aan de opwekking van
hernieuwbare energie voor inwoners en bedrijven van Koggenland
 
Samen met Koggenlandse bedrijven dit initiatief starten en de raad regelmatig informeren over de
opzet, uitwerking en voortgang op dit zeer innovatieve energie-project
 
Te onderzoeken of we voor dit icoonproject ook een beroep kunnen doen op de Europese middelen
van Horizon 2020.
 
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Namens de fractie van de PvdA,/GroenLinks Koggenland


