Opdrachtdefinitie Duurzaamheid Groenalliantie
De opdrachtdefinitie van de Groenalliantie is als volgt opgebouwd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aanleiding
Opdracht
Kaders voor de opdracht
Werkwijze tijdens de opdracht
Financiering opdracht
Duurzaam handelen namens Groenalliantie

1. Aanleiding
In het DB op 5 april 2018 is besloten dat de Groenalliantie ( “GA”) uiterlijk in 2019 moet kunnen
beschikken over een eigen beleids- en handelingskader voor duurzaamheid (opgenomen in de
begroting 2019). Aanleiding is de memo van de gemeente Bodegraven Reeuwijk met een voorstel
voor duurzame energie opwekking op de Reeuwijkse Hout. De bestuurder van de desbetreffende
gemeente geeft in het memo het DB in overweging om het parkeerterrein op de Reeuwijkse Hout te
voorzien van verhoogde zonnepanelen, waaronder auto’s tevens overdekt zouden kunnen parkeren
(dubbel gebruik). Zie bijlage 1. Om dit voorstel en ook andere initiatieven van derden goed op hun
merites te kunnen beoordelen, heeft het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Groenalliantie
behoefte aan een duidelijk beleids- en handelingskader voor de beoordeling hiervan. In dit stuk
wordt de te verstrekken opdracht nader gespecificeerd.
2. De Opdracht
Het beleids- en handelingskader duurzaamheid dient ertoe om in de rol van locatieverschaffer van
grond beter gesteld te staan voor de beoordeling van kansen, ontwikkelingen en opgaven, die vanuit
de landelijke, provinciale en regionale doelstellingen op de Groenalliantie afkomen (energie neutrale
regio in 2040, klimaatakkoord Parijs/Klimaatwet Nederland). Hierbij is het brede
duurzaamheidsconcept beperkt tot initiatieven van derden m.b.t. groene energie(opwekking) en
klimaatadaptie in veengebied.
De opdracht valt in drie delen uiteen.
Allereerst is er de vraag om in de beheergebieden van de Groenalliantie een extern locatieonderzoek
uit te doen voeren op grond waarvan het bestuur de mogelijkheden kan bepalen voor medewerking
aan bedoelde initiatieven van derden (Algemeen bestuur juni 2019).
Ten tweede is er de vraag om in juni 2019 te kunnen beschikken over een beleids- en
handelingskader voor de beoordeling van initiatieven van derden op het gebied van duurzaamheid.

1

Ten derde dient het beleids- en handelingskader na vaststelling door het Algemeen Bestuur een
doorvertaling te krijgen in het grond(prijs) beleid van de Groenalliantie (Algemeen Bestuur december
2019). Hiermee wordt het beleids- en handelingskader voor de Groenalliantie tevens een
verdienkader.
3. Uitgangspunten voor de opdracht
Bij het uitwerken van de opdracht gelden de volgende uitgangspunten.
a. Het primaire belang van de Groenalliantie is de bescherming van de belangen van natuur,
recreatie en landschap conform de doelstelling in de Gemeenschappelijke regeling.
b. In de rol van locatieverschaffer voor groene energie of klimaat adaptieve maatregelen kan
Groenalliantie zelf als actor optreden.
Tegen de achtergrond van de uitkomst van het locatie onderzoek kan de Groenalliantie op
grond van haar eigen doelstelling en de te verwachten inkomsten zelf kiezen welke initiatieven
onder welke voorwaarden de komende jaren ontwikkelingsruimte krijgen in haar natuur- en
recreatiegebieden. Desgewenst kan de Groenalliantie zelf actief een gronduitgifte doen.
c. Groenalliantie is als regionaal samenwerkingsorgaan van gemeenten geen zelfstandige actor
in de energie en klimaatmarkt.
Bijv. het opwekken van duurzame energie vraagt om veel technische kennis en grote
kapitaalinvesteringen. Dat is niet de corebusiness van de Groenalliantie. Initiatiefnemer en
aanjager in de markt zijn de grote energiebedrijven en de overheden. Er zijn ook veel technische
adviesbureau die een rol spelen in deze markt. Er wordt alleen meegewerkt aan initiatieven van
derden, indien zij voortkomen uit een van overheidswege regionaal aangestuurde
programmering en taakstelling (voorkomen van wildgroei).
Groenalliantie participeert niet in lokale corporaties op het gebied van groene energie, tenzij
het om een regionaal gestuurd initiatief gaat en de opbrengst conform de nota grondbeleid ten
goede komt van de Groenalliantie.
d. Het beleids- en handelingskader voor duurzaamheid is voor de Groenalliantie een aanvulling
op het handelingskader verdienmodellen dat op 9 november 2017 door het bestuur is
vastgesteld en gaat onderdeel uitmaken van het grond(prijs)beleid van Groenalliantie.
Dit betekent dat per locatie prioriteit wordt gegeven aan projecten die inkomsten opleveren of
kostenneutraal zijn, een goede bijdrage leveren aan de gewenste opgave en de eigen
doelstelling niet in de weg staan. Vooralsnog wordt niet ingegaan op projecten die het schap
geld kosten, tenzij er sprake is van een wederzijdse win-winsituatie.
e. Het handelen van Groenalliantie is bij het toestaan van of bij de deelname aan
duurzaamheidsprojecten te allen tijde in overeenstemming met geldende wet- en
regelgeving, waaronder de (geïmplementeerde Europese) regels voor staatssteun,
gelijkberechtiging en concurrentie.
4. Werkwijze tijdens de opdracht
SBB wordt verzocht de opdracht uit te voeren in nauwe samenspraak met de bestuurssecretaris
van de Groenalliantie (opdrachtgever namens het bestuur). De bestuurssecretaris organiseert
tijdens de opdracht zo nodig tussentijdse bestuurlijke consultatie van de voorzitter en/of DB leden.
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Er zal bij de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk afstemming worden gezocht met de reeds
bij Staatsbosbeheer beschikbare kennis en expertise.
5. Financiering van de opdracht
De opdracht strekt zich uit over 2018 en 2019. Voor het doen uitvoeren van een onafhankelijk
locatieonderzoek en de andere twee onderdelen van de opdracht wordt een krediet beschikbaar
gesteld van maximaal € 35.000, exclusief BTW. Uitgangspunt is in ieder geval dat de ambtelijke
begeleiding van de opdracht uitgevoerd kan worden binnen het beschikbare budget in de
begrotingen 2018 en 2019 van de Groenalliantie.
6. Kader voor duurzaam handelen namens Groenalliantie
Het maken van een algemeen beleidskader voor duurzaam handelen namens Groenalliantie valt
buiten de scope van deze opdracht, maar kan en mag uiteindelijk niet ontbreken. Het nog in
2018/2019 te maken ontwikkel- en beheerplan is hiervoor een belangrijk instrument (artikel 5, lid
2 ad c juncto 21, lid 3 GR). Een bestaand kader is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van
Groenalliantie, dat reeds bepalingen bevat t.a.v. maatschappelijk verantwoord inkopen. Te
overwegen is om het belang van duurzaam handelen namens Groenalliantie nog eens te
onderstrepen in de nieuw te sluiten samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer (betreft
handelen bij dienstverlening, bijv. bij beheer).
Ook is te overwegen om bij de eerstvolgende aanpassing van de gemeenschappelijke regeling het
belang van duurzaam handelen toe te voegen aan de doelstelling van Groenalliantie.
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