RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Contactpersoon:
Afdeling/Team:
E-mail:
Onderwerp:

mevr. K.V. Hutten
Ons kenmerk: Bij18-213
Programmamanagement
Zaaknummer: Cbb180159
post@heerhugowaard.nl
Raadsinformatiebrief DECRA - ALV 5 april 2018 Jaarstukken 2017 en jaarplan
2018
Cbb180159 Raadsinformatiebrief DECRA - ALV 5 april 2018 Jaarstukken 2017 en jaarplan 2018
Heerhugowaard, 29 maart 2018
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De jaarstukken van DECRA 2017 en het jaarplan van DECRA voor 2018:
Bijlage 1 - Jaarstukken DECRA 2017 [Bij18-208].
Bijlage 3 - Jaarplan DECRA 2018 [Bij18-210 ].
Voor een toelichting op de jaarrekening, zie Bijlage 2 - Memo toelichting jaarrekening DECRA 2017 [Bij18-209].

Inleiding
De Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) is opgericht in 2014 door de gemeenten Alkmaar,
Bergen, Castricum, Heerhugowaard en het afval- en energiebedrijf HVC als een stimuleringsfonds. In de loop van
2017 hebben Uitgeest en Heiloo zich bij het fonds aangesloten. DECRA richt zich op het aanjagen van duurzame
energieprojecten in de regio en het investeren van de opbrengsten in nieuwe duurzame projecten. Alle leden
(gemeenten en HVC) hebben een startbedrag (voor gemeenten naar rato van het aantal inwoners) ingelegd en
HVC levert daarnaast ook haar brede technologische kennis en ervaring van duurzame energieprojecten in
(warmte, biomassa, wind, zon en geothermie). De gemeenten leveren de ambtelijke ondersteuning voor de start
en aansturing en afronding van duurzame energieprojecten.
DECRA streeft er naar dat burgers, bedrijven en lokale energiecoöperaties in de projecten gaan participeren. In
2017 is hiervoor een belangrijke mijlpaal gehaald. Het aandeel van DECRA in de windturbine is verkocht aan een
collectief van de lokale energiecoöperaties (STAK), die op haar beurt weer deelnamecertificaten aan de inwoners
van de deelnemende gemeenten hebben verkocht. Daarmee zijn zowel energiecoöperaties als inwoners
betrokken. Zie voor de stand van zaken bijlage 5 Status uitgifte certificaten Windmolen de Boekel [Bij18-212].
De coöperatie produceert aan het eind van het eerste kwartaal van elk jaar jaarstukken (jaarrekening en
jaarverslag van het voorgaande jaar en een jaarplan voor het huidige jaar). Op 4 april 2018 worden deze stukken
ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van DECRA [Bij18-211 Bijlage 4 Besluitenlijst ALV DECRA 4 april 2018].

Kernboodschap
DECRA heeft haar jaarstukken voor het jaar 2017 opgesteld en het jaarplan voor het jaar 2018, zie de bijlagen.
Deze stukken worden op 4 april ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering
van DECRA.
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Consequenties
De projecten van DECRA moeten allen bijdragen aan de doelstelling van de gemeenten en HVC om in 2020 de
CO2-uitstoot met 20% te verminderen. Bij financiering en deelname in projecten hanteert DECRA een ruime
definitie van het begrip duurzaamheid. Aspecten als regionale werkgelegenheid en innovatie neemt zij mee in de
afwegingen. Zo ontstaat een diversiteit aan duurzame projecten.

Communicatie
Zodra DECRA betrokken is bij een nieuw duurzaamheidsproject, zullen het college, de gemeenteraad en de
inwoners hierover geïnformeerd worden.

Vervolg
DECRA zal in 2018 op zoek gaan naar nieuwe kansen/projecten waar het als revolverend fonds en ontwikkelaar
op kan treden. Het betreft duurzame energieprojecten die een substantiële bijdrage leveren aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten in het DECRA gebied. De projecten dienen een gezonde
(nagenoeg marktconforme) rendements-risicoverhouding te kennen zodat het fonds op langere termijn kan
bestaan en de impact kan groeien. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor kansrijke projectvoorstellen die een
financieel zetje nodig hebben. Samen met de energiecoöperaties en maatschappelijke initiatieven wordt een
programma ontwikkeld om tot gezamenlijke realisatie te komen van kansen op het gebied van duurzame energie.
Voor meer informatie rondom de plannen voor 2018, zie de bijlage 3 Jaarplan DECRA 2018 [Bij18-210].
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