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Gemeente Brummen 

Aan burgemeester en wethouders Adviesnota 

Reg.nr.: BW12.0321/ASC 
Portefeuille: Ruimtelijke ordening, milieu 
Brummen, 27 november 2012 
Onderwerp: Samenwerking Ebem 

Inleiding 

In februari van dit jaar heeft u samen met de initiatiefnemers voor een lokale duurzame energiecooperatie 
een startbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst was een succes! Mede daardoor heeft de Ebem, 
de Eerbeekse-Brummense Energie Maatschappij, zich verder ontwikkeld. Men gaat er vanuit dat de coö
peratie voor het einde van dit jaar een feit is. Thans bereidt men zich voor op de vorming van één of 
meerdere B.V.'s om concrete projecten op te kunnen pakken. 

Op dit moment heeft men in ieder geval de volgende projecten in beeld: 
» Energieproject Eerbeek 

Binnen een relatief klein gebied in Eerbeek zijn er meerdere mogelijkheden voor de levering en af
name van duurzame energie. De papierfabrieken, Industriewater Eerbeek als potentiële leveranciers. 
Het bedrijventerrein en het (te ontwikkelen) multifunctionele centrumgebied als afzetgebied. Het idee 
is een businesscase op hoofdlijnen te ontwikkelen: weergave van de kansen en bedreigingen in het 
projectgebied. 

« Businesscase Solarpark Doonweg: 
In samenwerking met Industriewater Eerbeek onderzoekt de Ebem de mogelijkheid voor een solar
park op de voormalige stort aan de Doonweg. 

» Businesscase solarpark Elzenbos: 
De Ebem zal hierbij worden betrokken. De Ebem zou ook hier een belangrijke rol kunnen spelen. Als 
(mede)onderzoeker en wellicht ook als ontwikkelaar van het park en leverancier van energie. Op wel
ke wijze de Ebem hierbij betrokken wordt staat nog niet vast. Dit is onderwerp van gesprek bij de 
voorbereiding van een overeenkomst over de samenwerking. De mogelijkheden zullen gezamenlijk 
worden verkend. 

» Groencertificaten VAR: 
De Ebem ziet graag de brummense groencertificaten van de VAR aan hen toegekend. De VAR is 
daartoe bereid. 

Duurzaamheid wordt de ruggengraat van de toekomstvisie. Dit staat in de Agenda voor de toekomstvisie 
en sluit ook aan op het collegeprogramma. Duurzame energie is daarbij een belangrijk speerpunt. 

Argumenten 

1.1 Samenwerking grote kans en noodzakelijk voor realisatie duurzame energieprojecten 

De realisatie van duurzame energieprojecten vraagt om een samenwerking tussen meerdere partijen. 
Geen enkele partij kan dit alleen. We hebben elkaar nodig om alternatieve vormen van energie te genere
ren en aan te wenden. In een samenwerking tussen Ebem en gemeente, zal de gemeente voornamelijk 
faciliteren, goede projecten mogelijk maken en partijen met elkaar verbinden. Waarbij ook inzet in rele
vante samenwerkingsverbanden van belang is. Zoals in de regio en met de provincie. Ook de initiatieven 
van Industrie Water Eerbeek zouden hierdoor een grotere slagingskans moeten krijgen. 

Door de samenwerking vast te leggen in een overeenkomst weten partijen waar ze aan toe zijn, wat ze 
van elkaar mogen verwachten. In de toekomst is het heel goed denkbaar en mogelijk zelfs wenselijk dat 
ook andere partijen zich hierbij aansluiten. 
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Bij de voorbereiding van de overeenkomst moet in ieder geval aan de orde komen welke ambitie en prio
riteit u toekent aan het genereren van duurzame energie in de gemeente en welke rol u, de Ebem, Indu
striewater Eerbeek en mogelijk andere spelers daarbij hebben. En wat betekent dat concreet voor uw 
faciliterende rol? Deze vragen zijn nu actueel bij de voorbereiding van de toekomstvisie. 

1.2 Pilot kan nu worden verwezenlijkt en helpt vorming samenwerking/overeenkomst 
De Ebem heeft afspraken kunnen maken met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen voor de ontwikkeling van 
een businesscase voor een solarpark op de vm. stort aan de Doonweg (eigendom Industriewater Eer
beek). Deze afstudeeropdracht kan begin volgend jaar starten. Begin december moet er duidelijkheid zijn 
of u dit initiatief wilt faciliteren. 

De voorwaarden voor de samenwerking (zie argument 1.1) zijn nog niet helder. Maar, deze kans mag 
redelijkerwijs niet gemist worden. Een concept van het projectvoorstel voor de studenten treft u als bijlage 
aan. Dit voorstel is voorbereid door de Ebem en bedoeld als werkdocument. In samenspraak met Indu
striewater Eerbeek en de gemeente moet dit projectvoorstel definitief vorm krijgen. Een goede pilot om 
ook de samenwerking vorm te geven. 

Op korte termijn betekent dit dat u faciliteert voor zover de huidige capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) 
dat toe laat. Dat betekent tot het einde van dit jaar een beperkte inzet, waarbij ambtelijk feedback wordt 
gegeven op stukken die door de studenten, Ebem en Industriewater Eerbeek worden voorbereid. U krijgt 
dus geen projectmanagementrol. 

Financiële toelichting 

In het uitvoeringsprogramma voor de toekomstvisie (programma duurzame ontwikkeling) is budget opge
nomen om de Ebem te faciliteren. Voor 2012 is een budget opgenomen van C 10.000,-. Voor 2013 ook 
C 10.000,- en voor 2014 C 5.000,--. Deze gelden zijn beschikbaar vanuit de reserve Duurzaamheid. De 
Ebem volgt het regionale project 'klimaatneutrale kernen' op de voet. Ook u neemt deel om de financiële 
slagkracht voor de Ebem te kunnen vergroten. 

De voorbereiding van een overeenkomst voor de samenwerking wordt geraamd op ca. f 4.000,- (ambte
lijke uren en/of inhuur).Volgens een voorlopige begroting van de Ebem bedragen de kosten van de ge
meentelijke inzet voor de businesscase Doonweg ca. 6 8.000,- (zie bijlage). 

Nader overleg en afstemming met de Ebem moet uitwijzen hoe groot de gemeentelijke bijdrage werkelijk 
zou moeten zijn. Het uitgangspunt is dat alle deelnemende partijen een bijdrage leveren, met geld en/of 
inzet van uren of anderszins. Daarbij worden ook de mogelijkheden voor cofinanciering door regio en/of 
provincie betrokken. 

Het geraamde gemeentelijke budget om te faciliteren en de voorlopige ramingen laten in ieder geval zien 
dat er ruimte is om samen aan de slag te gaan. 

Bijlage 
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