Coöperatie Duurzaam Alphen-Chaam

Enquête raadspartijen over energietransitie en burgerparticipatie
(februari 2022)
Resultaten

Vraag 1
1) Staan jullie achter de doelstelling om de CO2 uitstoot in Alphen-Chaam tot 2030
daadwerkelijk om 49 % terug gebracht te hebben (aardgas en elektraverbruik)?
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Toelichtingen partijen:
GBA: Besparen op energieverbruik verdient de voorkeur. Daarnaast planten we graag meer
bomen aan om CO2 op te slaan. En zelfs dan zal er ook actie moeten komen vanuit bedrijven
en veehouderijen. Ook het verkeer moet meedoen, kortom het is een gezamenlijke
inspanning.
GBSV: Ja, een duurzame samenleving begint bij jezelf, dat geldt zeker voor een gemeente.
Naast het goede voorbeeld geven moet de gemeente inwoners informeren en stimuleren
om met verduurzaming aan de slag te gaan.
GUS: We kunnen er in de samenleving niet meer onderuit, dus ook in onze Gemeente. Met
de komst van nieuwe technologieën moet dit zeker haalbaar zijn.
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Vraag 2
2) Willen jullie actief en voortvarend meewerken aan het opzetten van een strak
programma (soort roadmap 49 % CO2 reductie tot 2030) om via gepast beleid en
maatregelen dit doel ook daadwerkelijk te bereiken?
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Toelichtingen partijen
GBA: Meedenken en meepraten is de enige manier om tot de juiste oplossing te komen.
GBSV: Ja, want we zullen wél moeten voldoen aan de energieopgave die er ligt voor AlphenChaam. Hopelijk worden we daarbij geholpen door de technologische ontwikkelingen de
komende jaren. Het vraagt andere keuzes van inwoners, bedrijven en gemeente. Om
invulling te geven aan de gemeentelijke klimaat- en energiedoelstellingen is samenwerking
met inwoners, met andere gemeenten en de energiecoöperaties noodzakelijk.
GUS: Duidelijkheid voor bestuur én burgers is belangrijk. Enkele goede (iets grotere) ideeën
kunnen onze gemeente enorm vooruit helpen.

Vraag 3
3) Ondersteunen jullie de volgende stelling?
“Wij werken mee aan beleid waardoor de lokale gemeenschap centraal komt te
staan in de gehele energietransitie. Eigendom aan en zeggenschap over
energieprojecten behoren voornamelijk (breed gedeeld) in burgerhand te liggen. De
winst van aankomende energieprojecten in onze gemeente zal dus niet naar
commerciële bedrijven gaan.”
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Toelichtingen partijen:
GBA: Als een commercieel bedrijf een goede samenwerking met onze inwoners wil aangaan
dan staan we daar zeker voor open. We gaan zeker niet met de ellende zitten, terwijl een
ander de winst pakt. Maar we hoeven ook niet per se alles alleen te doen. Idealiter komt een
coöperatie van bewoners met een plan, waardoor sowieso de marktpartijen op de tweede
plaats komen.
GBSV: Ja, deze doelstelling ondersteunen wij. GBSV wil inwoners wijzen op de voordelen van
de energietransitie; het instellen van een loket kan daaraan bijdragen, ook om de
noodzakelijke financiële steun te realiseren. Daarnaast moet je, zoals gezegd, duidelijk zijn
dat je er niet in je eentje over gaat. Het zijn onderwerpen waar je als gemeenteraad zeker
aan bod komt, maar geen volledige zeggenschap hebt, zelfs als gemeente niet.
GUS: Gebruikers , de Burgers gaan uiteindelijk betalen, zij moeten mee kunnen denken.
Daarnaast zijn er in de regio veel ondernemers die ook betrokken kunnen worden bij de
ontwikkeling én uitvoering van dergelijke plannen.

Vraag 4
4) Zouden jullie bereid zijn om passend beleid te maken waardoor in principe elke
burger in onze gemeenschap in staat wordt gesteld om haar / zijn stem in de
energietransitie via democratische processen te laten gelden (denk bijv. aan
democratisch georganiseerde energie coöperaties en/ of een breed gedragen
burgerfonds voor de financiering van energieprojecten)?
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Toelichtingen partijen:
GBA: Hoe dat beleid eruit moet zien bespreken we graag met de belanghebbenden. Maar de
financiële ondersteuning kan in ieder geval niet van de gemeente komen. Daarvoor zijn
regionaal en via de provincie potjes beschikbaar.
GBSV: Ja, uiteraard. Voor GBSV is het betrekken van onze inwoners een belangrijk punt.
Meepraten, meedenken, meedoen is bij ons geen loze kreet, maar de wijze waarop wij altijd
politiek bedrijven. Wij zijn groot voorstander dat inwoners betrokken worden voordat ‘stap
1’ genomen wordt.
GUS: Een dergelijk beleid is erg tijdrovend en complex. Kort en concreet heeft de voorkeur.
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