Deel van de notulen van de openbare meningvormende vergadering van de raad van de gemeente Aalten op 3 juli 2012 om 18.30 uur, in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten.
9.
Raadsmededeling participatie AGEM.
De heer Bulsink zegt dat je de vraag kunt stellen of deelname in een coöperatie die zich bezig gaat
houden met het opwekken van duurzame energie, een gemeentelijke kerntaak is. Temeer omdat de
maatschappij zich gaat bewegen in de commerciële markt en daar een zware concurrentie strijd moet
aangaan. Moeten de gemeenten het startgeld betalen? Waarom niet met een goed bedrijfsplan op de
reguliere geldmarkt hier startkapitaal voor lenen. De stukken van de AGEM lezende zou dat eigenlijk
ook geen probleem moeten zijn. Zijn wij tegen het AGEM initiatief? Zeker niet. Het opwekken van
duurzame energie door Achterhoekse bedrijven is een prima initiatief maar lijkt ons geen directe gemeentelijke taak. Gemeenten kunnen helpen door te faciliteren maar om dit ook te financieren is de
vraag. Daarnaast is het onvoldoende duidelijk hoe AGEM alles gaat invullen. Hier zou vooraf duidelijkheid moeten bestaan. Om nu al te kunnen zeggen dat wij als GemeenteBelangen zouden kunnen
instemmen met de participatie in de AGEM corporatie is dan ook nog een brug te ver. In ieder geval
zou er in het dictum van het besluit van het komende raadsvoorstel de onduidelijkheden en de risico’s
voor de gemeente afgedekt moeten zijn. Gemakshalve verwijst spreker hier naar het amendement dat
in de raad van Doetinchem is aangenomen. Indien dit in het voorstel verwerkt wordt zou GemeenteBelangen zich wellicht kunnen vinden om als gemeente te participeren in de AGEM coöperatie. Spreker
zegt dat de wethouder dit amendement kent en dit kan meenemen in de besluitvorming.
De heer Pennings zegt dat de ChristenUnie een aantal opmerkingen wil maken over de raadsmededeling zoals deze hier voorligt. De ChristenUnie wil graag een goed uitgewerkt bedrijfsplan zien. Op welk
terrein gaat AGEM aan het werk. Gaat men aan de kant van de levering en verkoop van energie aan
de gang of gaat men aan de gang in het oplossen van hobbels in de wet en regelgeving. Spreker
vraagt de wethouder hier goed naar te kijken en daar ook mee aan het werk gaat. In de verkoop en
levering van energie zijn veel spelers op de markt en het kan niet zo zijn dat wij een startkapitaal gaan
geven aan het AGEM en daarna de markt ermee gaat lopen. Wij willen niet alleen de lasten. Over de
consequentie die Winterswijk heeft uitgesproken zouden wij nog graag meer informatie willen. Winterswijk heeft gezegd dat zij met een eigen plan aan het werk gaan samen met de ROVA. Mogelijk dat
zij wel binnen het AGEM willen blijven participeren maar zij willen hun eigen ding blijven doen. Aalten
is ook een ROVA gemeente. Wat zijn de consequenties voor Aalten? Is de ROVA niet een grotere en
betere speler op dit marktterrein? De fractie van de ChristenUnie zou dit graag naast de AGEM uitgezocht willen zien. Dit zijn de punten die wij voor willen leggen. Ga ermee aan het werk de komende
zomer om met een goed voorstel te komen.
De heer Frenken zegt dat dit een raadsmededeling is en dat daarom niet meer wordt aangegeven dan
een richting. Wij besluiten niet. In september/oktober zien wij pas het voorstel om dan een besluit te
nemen. De CDA fractie geeft groenlicht om hiermee door te gaan. Wij kunnen ons vinden in de denkrichting en in de financiële bijdrage. De doelstelling is namelijk om als Achterhoekse gemeenten te
faciliteren in de breedste zin van het woord van duurzame energie opwekking. Wij lopen achter als het
gaat om de doelstellingen en als wij die willen halen in duurzame energie dan zullen wij de handen uit
de mouwen moeten steken. Bij deze raadsmededeling nemen wij ook onze verantwoordelijkheid. De
risico’s zijn minimaal. Hierdoor kunnen wij als Achterhoekse gemeenten laten dat wij goed samenwerken. Ons samen sterk maken voor dit punt waardoor wij er samen voor kunnen zorgen dat wij subsidies binnen halen. Niet alleen bij de Provincie, Het Rijk maar ook eventueel in Europa. Daarom hopen
wij in oktober het voorstel te zien om deze te steunen.
Mevrouw Oort zegt dat de fractie van de PvdA deze raadsmededeling positief wil benaderen en dat
wanneer daar een raadsvoorstel onderligt, positief op te zullen reageren. Wij vinden dit initiatief in
ieder geval de moeite waard is om het uit te proberen. De Regio Achterhoek neemt hiermee een zeer
unieke positie in en duurzame energiewinning is erg belangrijk. Wat de fractie van de PvdA betreft ook
alvast een groenlicht. Als het college met het voorstel richting gemeenteraad komt zou er dan nog iets
gezegd kunnen worden over de aansprakelijkheid wanneer AGEM verliezen gaat leiden? Kunt u dan
ook nog iets zeggen over het schatkistbankieren, gaat daar de AGEM ondervallen? Wat zegt de Provincie met betrekking tot eventuele garantstelling? Spreekster vraagt of er gekeken kan worden of het
mogelijk is dat de gemeente Aalten collectief groene energie gaat inkopen zodat onze burgers daar
direct voordeel van kunnen hebben en van goedkopere energie kunnen worden voorzien. In het plan
lezen wij dat dit wel de bedoeling is. Wij willen specifiek aandacht voor het feit of wij als gemeente
collectief groene energie kunnen inkopen.
De heer Migchelbrink zegt dat zowel bij de presentatie op 24 mei als in de RTG bleek dat er veel onduidelijkheid bestaat over de AGEM. Laten wij vooropstellen dat wij de gedachte prima vinden. Meer
aandacht voor groene energie is een groot aandachtspunt binnen de Progressieve Partij. Ook een
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overkoepelende organisatie die wil helpen sturen, oprichten en begeleiden is een prima gedachte.
Toch heeft de Progressieve Partij ook kanttekeningen en bedenkingen. Er lopen op dit moment in de
Achterhoek al veel en prima initiatieven. Kijk naar bijvoorbeeld Winterswijk en Lochem die als groot
voorbeeld voor veel gemeenten kan dienen. Lopen wij die dan niet voor de voeten? Moeten zij gaan
mee betalen aan onze ideeën terwijl zij zelf op de goede weg zijn? Blijft dit een pratende club mensen,
veel woorden maar weinig daden? Er zullen veel vragen overblijven en wij zullen ongetwijfeld problemen tegen komen. De fractie van de Progressieve Partij zal dit plan wel steunen. Wij vinden dat de
AGEM over een kleine 2 jaar zelfstandig en op eigen benen moet kunnen staan zonder financiële
bemoeienis van de gemeenten. De markt zal zelf ook moeten investeren in de AGEM. Gemeenten
hoeven niet alles te betalen. Wij zien graag een return of investment. Dit onderwerp vinden wij zeer
belangrijk. Daarom willen wij er alles aandoen om dit tot een succes te maken. De fractie wil wel jaarlijks op de hoogte worden gehouden van de resultaten en de plannen. Want als het niet van de grond
komt dan moeten wij toch een keer kunnen beslissen de stekker eruit te halen.
De heer Navis zegt dat dit voorstel in een aparte bijeenkomst voor de raad is toegelicht, onze dank
hiervoor. Duurzame energie staat bij onze VVD fractie hoog in het vaandel, maar het moet natuurlijk
wel lonend zijn. Gesubsidieerde duurzame energie is niet echt duurzaam. Praktisch alle gemeenten
hebben enige tijd geleden net hun aandelen in NUON en Essent verkocht. Het is immers geen overheidstaak, maar een private aangelegenheid. Daarbij zijn er voldoende bedrijven met meer ervaring
en expertise die in deze markt willen stappen. Zo wil onze VVD fractie het initiatief van de AGEM ook
zien. Laat eerst de private sector maar de kansen grijpen om dit van de grond te krijgen en kijken of
we als overheid wellicht nog drempels in regelgeving moeten slechten. Lukt dat niet dan kunnen we
altijd nog kijken of de overheid er wel of geen geld in wil stoppen. Wij spreken hier nog over een
raadsmededeling. Graag wijs ik de wethouder op het amendement van VVD Doetinchem die zij op het
raadsvoorstel hebben ingediend. Ook wij kunnen ons grotendeels in dit amendement vinden en willen
u vragen dit bij het maken van het raadsvoorstel voor de gemeente Aalten te betrekken.
De heer Pennings zegt dat het hem niet helemaal duidelijk is wat er in de gemeente Doetinchem
speelt. Het ingebrachte amendement is dat aangenomen of verworpen? Hoe is dat gegaan?
De heer Navis antwoordt dat dit amendement is aangenomen, met een stemverklaring van D’66.
Wethouder Kok zegt dat hij goed heeft gehoord welke bijdragen hier vanavond geleverd zijn. Het VVD
amendement is in zijn bezit. Het is uiteindelijk ook een zaak die wij zowel in het Regiocontract als in
de Achterhoek Agenda 2020 wel als één van de speerpunten benoemd hebben. Het zou dan wel heel
bijzonder zijn als alle gemeenten zouden accorderen behalve de gemeente Aalten. Het moet geen
discussie zijn van als iedereen het doet moeten wij ook maar. Maar door hierin mee te gaan, proberen
wij zaken te faciliteren en te ontwikkelen. Het kan niet zo zijn dat wij alles zouden doen behalve de
levering van energie. Als je dat niet wilt dan hoef je aan de rest niet te denken. Dat is dan wel een hele
duidelijke richting waar u wel rekening mee moet houden. Wij zullen de zaken die genoemd zijn, Winterswijk en de ROVA, in het raadsvoorstel zoveel mogelijk trachten te beantwoorden. Groene energie
inkopen hebben wij al gedaan. Daar hadden wij de AGEM niet voor nodig. Daar hebben wij al besluiten over genomen en contracten over getekend. Dus in die zin zal dat niet weer onderdeel worden van
de AGEM. Wij komen met een voorstel bij u terug.
De heer Meerdink zegt dat er met belangstelling kennis is genomen van de informatie. Duurzaamheid
spreekt iedereen aan. Het gaat even over het realiteitsgehalte. AGEM heeft aangegeven dat biomassa
een speerpunt is. Wellicht voor sommigen nog eens goed om bij ROVA te kijken hoe dat verlopen is.
Spreker zegt verbaasd te zijn dat met name over windenergie gezegd wordt dat er 790 miljoen kilowatt
windenergie moet komen door middel van windmolens in 2030. Dat betekent dat als dit wordt omgerekend naar ons Aaltense project dat er in de Achterhoek in elk geval nog 22 parken bij moeten komen.
Spreker heeft hier enige vrees over. Het gaat er om waar wij met elkaar over spreken en over de
prognoses die AGEM zoal stelt. Spreker zegt van positief denken te houden, maar wel realistisch.
De heer Migchelbrink zegt dat er laatst een contract is afgesloten met meerdere gemeenten. Is dit nu
een contract met groene energie? En kopen wij op dit moment grijze stroom in? De gemeente Aalten
heeft toch jaren geleden al besloten groene energie in te kopen?
Wethouder Kok zegt dat dit juist is. Wij kunnen u dit besluit toezenden. Met de voordelen die behaalt
zijn met dit inkoopcontract worden op andere plekken zaken ingezet die bijdragen tot duurzaamheid.
Op dit moment gebruiken wij ook groene stroom.
De voorzitter sluit dit agendapunt af onder toezegging van het toezenden het besluit.
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