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Motie: 50% lokaal eigendom bij duurzaamheidsplannen
Indiener: Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP
De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2020, ter bespreking van het
Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2021-2024 incl. bijstellingen huidige
uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159),
constaterende, dat:
▪ in het Klimaatakkoord als doel is opgenomen dat wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom
(bewoners en bedrijven) bij de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land;
▪ onder lokaal eigendom niet alleen financieel eigendom, maar ook (democratische)
zeggenschap over het project én de besteding van de baten wordt verstaan;
▪ eigendom van de lokale omgeving een collectief eigendom betreft in bijvoorbeeld de vorm van
een coöperatie of vereniging, waarin bewoners en bedrijven kunnen participeren,
meebeslissen en mede-eigenaar kunnen worden via een lidmaatschap;
▪ er verschillende eisen zijn die de gemeente kan stellen aan lokaal eigendom, bijvoorbeeld dat
een substantieel deel of x% van de productie in eigendom komt van de lokale omgeving of dat
elke bewoner de kans krijgt om mee te doen als mede-investeerder;
overwegende, dat:
▪ het streven naar 50% lokaal eigendom een belangrijk middel is om het draagvlak voor de
energietransitie te versterken;
▪ een lokale partij als (mede)ontwikkelaar als voordeel heeft dat het de omgeving en de mensen
rondom het project kent, en andersom;
▪ het streven naar 50% lokaal eigendom in het Klimaatakkoord specifiek gericht is op wind- en
zonneprojecten, maar dit principe natuurlijk ook toegepast kan worden op lokale
warmtebronnen;

verzoekt het college:
▪ te onderzoeken op welke manier het streven naar 50% lokaal eigendom - of meer - kan worden
bevorderd en verwerkt in de wijkenergieplannen en het stedelijk energieplan met betrekking
tot de ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteit en warmte en de raad hierover te
informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.
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