
Motie
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dhr. Buijck, Evers, Van Duffelen, Nederpelt, Zwaan en mevr. Pijnacker afwezig

Motie voor de vergadering van de raad van: 15 oktober 2020

Agendanummer: 11

Onderwerp: Bijstelling duurzaamheidsambitie nieuwbouw IKC Hillegom

De raad,

overwegende dat
 Hillegom de ambitie heeft om in 2030 energieneutraal te zijn;
 bij de kredietverlening voor het IKC het uitgangspunt is geweest om hiervoor een 

energieleverend gebouw te realiseren en dit tevens onderdeel vormt van het 
vigerende ontwerp en de lopende aanbesteding;

 de essentie van energieleverend is dat er meer energie wordt geleverd dan er wordt 
verbruikt;

 de opgewekte energie die niet door het IKC wordt afgenomen zonder aanvullende 
maatregelen slechts teruggeleverd kan worden aan de energieleverancier;

 dit vanuit onze duurzaamheidsambities en vanuit financiële overwegingen geen 
optimale situatie is,

van mening dat
 energie die in Hillegom wordt opgewekt ook in Hillegom afgenomen moet worden;
 hierbij tussenkomst van commerciële partijen zoveel mogelijk voorkomen moet 

worden;
 financieel verantwoorde c.q. aantrekkelijke oplossingen voorhanden zijn die een 

verlaging van de duurzaamheidsambities kunnen verhinderen,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
 onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de door het IKC-gebouw te veel 

opgewekte energie direct te laten afnemen door Hillegomse inwoners, bedrijven en/of 
instellingen, zodat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de ambitie om Hillegom in 
2030 energieneutraal te maken;

 hierbij optimaal gebruik te maken van beschikbare organisatievormen (zoals een 
energiecoöperatie), subsidieregelingen, etc.;

 hierbij te overwegen het eigendom van de zonnepanelen te splitsen, zodanig dat de 
Stichting Sophia Scholen een eigen aandeel van het areaal zonnepanelen in eigendom 
heeft en benut en het resterende deel een andere eigenaar kan krijgen (mogelijk een 
energiecoöperatie). Hierbij wordt de gemeente in beginsel rechthebbende van de 
betrokken opstalrechten, waarbij deze rechten t.z.t. worden overgedragen;

 en hierbij gebruik te maken van de kennis en expertise die in verschillende niet-
commerciële organisaties binnen onze streek beschikbaar is

en gaat over tot de orde van de dag.
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