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Voorstel:
1. Kennis te nemen van het verkennend onderzoek Energiebedrijf Dalfsen.
2. In te stemmen het opstellen van een ondernemingsplan voor een Energiebedrijf Dalfsen.

Inleiding:
In juni 2018 heeft de raad motie M6-2018 aangenomen waarin het college wordt verzocht een
verkennend onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor een Energiebedrijf Dalfsen. Om een
goed beeld te krijgen van de mogelijkheden, zijn een diverse bestaande gemeentelijke
energiebedrijven bestudeerd. Daarnaast zijn de belangrijkste financiële aspecten, risico’s en kansen in
beeld gebracht. Geconcludeerd wordt dat een energiebedrijf een waardevolle aanvulling kan zijn op
het bestaande duurzaamheidsbeleid waarmee de lokale energietransitie kan worden versneld. Het
verkennend onderzoek is als bijlage toegevoegd.
Gestart wordt met een ondernemingsplan waarin, naast de gangbare bedrijfstechnisch en juridische
onderdelen, ook afwegingen worden gemaakt welke energiebronnen het meest aantrekkelijk zijn,
welke rol de gemeente het beste past en welke samenwerkingsvormen kansrijk zijn.
Argumenten:
1 Voldaan aan het verzoek van de raad.
Met het opleveren van het onderzoek wordt voldaan aan het verzoek van de raad.
2 Een eigen energiebedrijf kan de energietransitie versnellen en inkomsten genereren.
Grote energieprojecten worden momenteel vooral ontwikkeld door lokale energiecoöperaties
(vrijwilligers) en landelijke ontwikkelaars. Ondanks de huidige successen moeten er nog steeds veel
opwekmogelijkheden worden gerealiseerd om de energiedoelstellingen te halen. Met een eigen
energiebedrijf is de gemeente niet afhankelijk van anderen. Daarnaast heeft Dalfsen veel grond in
eigendom waar bijvoorbeeld een zonnepark kan worden gerealiseerd. Naast de bijdrage aan het
behalen van de energiedoelstellingen kunnen investeringen in duurzame energie financieel
aantrekkelijk zijn blijkt uit het verkennend onderzoek. In het te maken ondernemingsplan wordt
bekeken welke mogelijkheden er zijn en met wie eventueel kan worden samengewerkt.
Kanttekeningen
We lopen ondernemersrisico
Ieder bedrijf heeft ondernemersrisico’s, ook een energiebedrijf. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat
de investeringen vaak omvangrijk zijn en de projecten veel voorbereiding en aanloopkosten vergen.
Wel zijn het bewezen en relatief eenvoudige technieken die niet veel beheer en onderhoud vergen.
Alternatieven:
Niet zelf energie produceren.
Grootschalige duurzame energieproductie is inmiddels een volwaardige markt met lokale en
internationale spelers. De vraag is of we ons hier als lokale overheid in moeten mengen.
Onze rol blijft dan vooral infomeren, stimuleren en faciliteren. Ook blijven we dan zoeken naar
(kleinschalige) mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op onze eigen panden en openbare
ruimte. Een ondernemingsplan voor een energiebedrijf wordt dan ook niet nader uitgewerkt.
Alleen energieprojecten opstarten
In het verkennend onderzoek staat het voorbeeld uit Tilburg. Zij zijn vooral actief in de voorbereiding
van grote energieprojecten. De realisatie, beheer en onderhoud wordt niet door DuurzaamMoed
verzorgd (financial close). Deze variant wordt onderzocht tijdens het opstellen van het
ondernemingsplan.

Duurzaamheid:
Energiebedrijf Dalfsen kan voor een versnelling van de energietransitie zorgen en past hierdoor bij de
duurzame ambities van de gemeente Dalfsen.
Financiële dekking:
Binnen het exploitatiebudget duurzaamheid is er financiële ruimte voor het opstellen van het
ondernemingsplan.
Communicatie:
Het verkennend onderzoek is gedeeld met de Duurzame Dorpen en de reacties zijn niet negatief.
Tijdens het opstellen van het ondernemingsplan zal uitgebreider met de vrijwilligers worden overlegd.
Voor het ondernemingsplan wordt ook nader overleg gevoerd met de omliggende gemeenten over de
mogelijkheden voor samenwerking.
Vervolg:
Voor het ondernemingsplan wordt een projectleider intern of extern aangesteld. Hij of zij zal diverse
specialisten raadplegen en overleggen voeren met de Duurzame Dorpen, bestaande gemeentelijke
energiebedrijven en de omliggende gemeenten. De verwachting is dat in het voorjaar van 2020 het
ondernemingsplan gepresenteerd kan worden. Op basis van dit plan neemt de raad een besluit of een
energiebedrijf daadwerkelijk wordt gestart.
Bijlagen:
Bijlage 1: verkennend onderzoek Energiebedrijf Dalfsen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2019, nummer 978;
gelet op de kansen en mogelijkheden rondom de energietransitie en de duurzame ambities van de
raad;

besluit:

1. Kennis te nemen van het verkennend onderzoek Energiebedrijf Dalfsen.
2. In te stemmen het opstellen van een ondernemingsplan voor een Energiebedrijf Dalfsen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
23 september 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

