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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft als eerste het woord aan de inspreker, de
heer Joost Kok die spreekt namens Energiek Velsen. De coöperatie juicht het plan toe, maar
is wel een beetje bang dat het traject lang gaat duren. De coöperatie hoopt iets te kunnen
betekenen in het plan.
Dan is het woord aan de fracties.
De heer Diepstraten van de fractie van Velsen Lokaal merkt op dat zijn fractie
duurzaamheidsinitiatieven toejuicht. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en de
financiële opbrengsten zijn van secundair belang. In de businesscase mist hij een
totaaloverzicht van de financiële aspecten. Voorwaarde voor de fractie is dat de financiële
consequenties vooraf helder zijn. Daarnaast mist de heer Diepstraten nog een aantal zaken,
zoals alternatieven, de afwegingen, de brandveiligheid. De fractie zou graag een grotere rol
zien voor de energiecoöperatie Energiek Velsen.
Mevrouw Tetouani Nejjar van de fractie van GroenLinks vindt dat duurzame energie de
toekomst heeft. De fractie ondersteunt het voorstel dan ook van harte. Klopt het dat in de
businesscase uitgegaan wordt van dekking van de energiekosten en dat op sommige
gebouwen, categorie 1 en 2, ruimte blijft voor aanvullende panelen ten opzichte van het
dakoppervlak en/of de aansluiting. Zo ja, wordt het omwonenden ook mogelijk gemaakt om
hier te participeren of is het alleen mogelijk voor scholen en maatschappelijke instellingen,
categorie 3. Een groot aantal gebouwen is afgewezen omdat zij een groot verbruik
aansluiting hebben, graag een oplossing hiervoor.
De heer Buist van de SP fractie merkt op dat de SP een groot voorstander is van duurzame
energie. Het is een goed idee om naar duurzame varianten over te stappen en de
gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien; investeren in de toekomst. De
gemeente heeft een voorbeeldfunctie en zo kun je de bewoners ook stimuleren. Welke rol
kan Energiek Velsen spelen bij het plaatsen van zonnepanelen bij scholen?
De heer Van Deudekom van de LGV fractie vindt de toepassing van zonne-energie een
goede zaak. Scholen en maatschappelijke instellingen moeten worden gestimuleerd. De
LGV vindt het van belang dat duurzame energie opgewekt wordt. Als de gemeente daar niet
in investeert, dan wordt het behalen van de lokale klimaatdoelstelling erg lastig.

De heer Hillebrink van de fractie van D66V is eveneens van mening dat het stimuleren van
duurzame energie belangrijk is, vooral de alternatieve mogelijkheden zoals wind- en
getijdenenergie en zonne-energie. De fractie is een groot voorstander van dit voorstel. Er
moet ook aandacht zijn voor bewustwording binnen het onderwijs van alternatieve
energiewinning. De pilot wordt vanuit route du soleil en de Milieudienst IJmond ondersteund.
Wat is nu de rol van Energiek Velsen hierin. Is er een structureel budget voor zonnepanelen.
De heer De Jong van de fractie van de ChristenUnie is ook blij met deze stap die gemaakt
wordt richting duurzame energie. Hij is echter pas echt blij als er een concreet plan ligt met
een stappenplan. Er mag wel wat haast gemaakt worden. Het voorstel wekt de indruk dat er
sprake is van twee pilots, namelijk zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen en
dat omwonenden daarbij gebruik mogen maken van de energie die daar geleverd wordt.
Daarnaast een pilot waarbij scholen worden gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen,
echter de heer De Jong ziet niet echt voor zich hoe je dat in een pilot vorm kunt gieten.
Wellicht kan Energiek Velsen hierin een rol spelen.
De heer Sintenie van de CDA fractie meldt dat ook zijn fractie groot voorstander is van deze
vorm van energie. De gemeente heeft een voorbeeld functie en wij moeten de
klimaatdoelstelling halen. Er wordt uitgegaan van een energiestijging van 2,5% per jaar,
maar wordt deze berekening wel gehaald?
De heer Scholts van de fractie van Forza IJmond staat eveneens positief tegenover dit
voorstel. In de documenten wordt echter niet voldoende gesproken over de opbrengsten of
de daadwerkelijke investeringen. Rendementen op termijn zijn onvoldoende duidelijk. In het
kader van burgerparticipatie ziet de fractie graag dat er ook naar Energiek Velsen gekeken
wordt en is er al gekeken naar participatie of andere manieren van samenwerking. Er
moeten criteria gesteld worden om de financiële middelen zo laag mogelijk te houden.
De heer Hageman van de VVD fractie merkt op dat ook zijn fractie voorstander van
duurzame energie is. Hij is benieuwd of er daadwerkelijk vaart achter het plan gezet wordt.
Hoe is het gesteld met de scholen en maatschappelijke instellingen, is er animo bij hen?
Mevrouw Havik van de PvdA fractie meldt dat ook de PvdA groot voorstander is van
duurzaamheid en kostenbesparing op termijn. De voorbeeldfunctie is belangrijk. De PvdA
ziet ook een rol katalysator voor het creëren van werkgelegenheid in Velsen die te maken
heeft met toekomst vaste technieken. Zij wil graag weten van de portefeuillehouder of hij een
rol ziet voor Energiek Velsen en zo ja welke rol. Ook zou zij graag een reactie ontvangen op
de vraag van de inspreker over de 5% leenkosten. Ziet u een rol van de gemeente om te
faciliteren bij de besluitvorming, zoals gesteld door de inspreker.
Dan is het woord aan de wethouder, de heer Bal. Hij is blij dat de fracties duurzaamheid
hoog op de agenda plaatsen. Wat betreft de financiële aspecten staan in de bijlage de elf
gebouwen die voldoen aan criteria 1 en de acht gebouwen die voldoen aan criteria 2. De
investering kan worden aangegeven, maar de terugverdien fase is mede afhankelijk van de
prijzen die gehanteerd gaan worden. Als gemeente hebben wij geen invloed op de
energieprijzen. Zoals het er nu voor staat, kan de investering binnen de gestelde termijn
terugverdiend worden. Bij de derde categorie gebouwen, eventueel scholen, dan kom je op
de 5%. We zitten binnen de gemeente nu op 4,5% en die wordt bijgesteld naar 4%. Wat
betreft de rol van Energiek Velsen, merkt de heer Bal op dat aangegeven is door Energiek
Velsen dat er al vrij intensief contact is met de Jan Campertschool. De heer Bal daagt
Energiek Velsen uit om hiermee met een business case te komen. Het zou mooi zijn om dat
te boordelen als een pilotproject en dan kan het getoond worden aan andere scholen.
Wethouder Baerveldt zal, na het nemen van dit raadsbesluit, overleg voeren met de scholen.
Later kijk je naar de andere aspecten, zoals de brandveiligheid. Dit zit al in de trajecten en

het wordt meegenomen in de investeringsplannen. Geprobeerd wordt om de vaart erin te
houden met de plannen. Er moet goed gekeken worden naar de uitvoering, zodat de panelen
op de juiste gebouwen kunnen worden geplaatst. Een wat ouder gebouw is later van de lijst
gehaald, omdat dit een te groot risico met zich meebracht (de popbunker). Daarom zijn de
kosten van € 280.000 naar € 260.000 gedaald. Het onderhoud zit in ons onderhoudsplan.
Brandveiligheid en garanties zit in de levering van de systemen. Het risicoprofiel daar zit een
risico in. Het risico van de terugverdiencapaciteit is echter gedekt. Qua inspraak moet je een
start maken. Met de pilotprojecten kunnen we nu verder en partijen gaan uitnodigen. Weinig
burgers zullen zelf gaan participeren, daarvoor zou de constructie via Energiek Velsen prima
zijn. De volgende stap voor de toekomst zou eventueel kunnen zijn om wooncorporaties erbij
te betrekken. Participatie heeft eigenlijk al plaatsgevonden bij de behandeling van de
begroting en bij de behandeling van de nota Velsen Stad van Zon Zee en Wind. Hoe de
geldstromen lopen, daar moeten we nog een modus voor vinden. Als dat tot problemen of
een andere constructie zou leiden, dan komen wij terug naar de Raad, want de Raad heeft
tenslotte het budgetrecht. Vooralsnog doen we nu de investering en daarmee zit je al in een
structurele fase, terwijl je aan de andere kant de terugverdienfase hebt. Het
welstandsverhaal is geen probleem, de panelen kunnen zo geplaatst worden. De scholen
hebben hun eigen verantwoording. De wethouder ziet echter geen beren op zijn pad. De
bewoners kunnen participeren via bijvoorbeeld Energiek Velsen.
Mevrouw Van Vuuren van de Milieudienst IJmond merkt op dat de Milieudienst IJmond al
jaren in projecten route du soleil, samen met een aantal lokale leveranciers. De
businesscase is door de Milieudienst opgesteld, maar wel getoetst aan de marktgegevens.
Er is getoetst per gebouw. Er is met Energiek Velsen gesproken hierover. Zij wilden eigenlijk
al eerder ermee aan de slag met de Jan Campert School. Als de Raad met dit besluit
instemt, dan kunnen alle scholen zich aanmelden.
De omslagrente in het businessplan heeft te maken met de uitgangspunten die in de
perspectiefnota meegegeven zijn. Als je een lagere rente doet, dan kost het je als gemeente
geld. Daar moet de Raad dan over beslissen.
De heer Diepstraten van de fractie van Velsen Lokaal merkt op dat het voor zijn fractie
belangrijk is dat een voorstel integraal is afgewogen. Gekeken moet worden hoe dit bijdraagt
aan de lokale doelstellingen. In hoeverre draagt het bijvoorbeeld bij aan duurzaamheid. Ook
vindt de fractie het van belang dat Energiek Velsen betrokken wordt en genoemd wordt als
participant. De fractie zou graag een aangepast voorstel willen zien, met een totaal overzicht
van de businesscase met de opbrengsten, om in te kunnen stemmen.
Wethouder Bal vindt dat je iedereen de kans moet geven om te participeren. Energiek
Velsen heeft al het nodige gedaan en waarmee als één van de eersten een afspraak zou
moeten worden gemaakt met betrekking tot met name de Jan Campertschool, om te kijken
of dat een pilot zou kunnen worden. Daarin krijgen ze dan ook alle medewerking. Wat de
risico’s betreft, loop je qua exploitatie altijd een risico. Qua brandveiligheid liggen er zaken bij
leveranciers en de uitvoering vast. In het kader van de integrale afweging is in de begroting
daarover gesproken en de raad heeft opdracht gegeven om met een voorstel te komen.
Gestreefd wordt, in het kader van de duurzaamheidsontwikkelingen, naar 2015 als streefjaar
voor het wonen.
Afsluitend inventariseert de voorzitter of de fracties het voorstel besluitrijp of debatrijp vinden.
Alle fracties vinden het voorliggende voorstel besluitrijp. De voorzitter concludeert dan ook
dat dit onderwerp voor 15 mei geagendeerd wordt als een hamerstuk.

