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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
- In te stemmen met de aangepaste opdrachtdefinitie voor duurzaamheid (energie opwekking
en klimaatadaptatie), inclusief de benoemde uitgangspunten;
- In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 35.000 afkomstig
uit de Investeringsreserve Groenalliantie;
- In te stemmen met het opschorten van de besluitvorming over het initiatief van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, tot na de bestuurlijke afronding van de opdracht.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In het DB op 5 april 2018 is besloten dat Groenalliantie 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 (bijlage 1). 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). Om dit voorstel en ook andere initiatieven van derden goed te kunnen beoordelen,
heeft het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Groenalliantie behoefte aan een duidelijk beleids- en
handelingskader voor de beoordeling hiervan.
Op 5 juli heeft het DB gesproken over de toen voorliggende opdrachtdefinitie. De door het DB
voorgestelde veranderingen op deze concept opdracht zijn verwerkt en leiden tot bijgaande nieuwe
opdrachtdefinitie.
Uw bestuur wordt voorgesteld om in te stemmen met het verlenen van een opdracht aan SBB met de
volgende inhoud:
Het beleids- en handelingskader duurzaamheid dient ertoe om Groenalliantie in de rol van
locatieverschaffer van grond beter gesteld te doen staan voor de beoordeling van kansen,
ontwikkelingen en opgaven, die vanuit de landelijke, provinciale en regionale doelstellingen op
Groenalliantie afkomen (bijvoorbeeld de energie neutrale regio in 2040 en het klimaatakkoord
Parijs/Klimaatwet Nederland). Hierbij is het brede duurzaamheidsconcept beperkt tot initiatieven van
derden m.b.t. groene energie (opwekking) en klimaatadaptatie in het veengebied.
De opdracht valt in drie delen uiteen:
1. Allereerst is er de vraag om in de beheergebieden van Groenalliantie een extern locatieonderzoek
uit te doen voeren op grond waarvan het bestuur de mogelijkheden kan bepalen voor medewerking
aan bedoelde initiatieven van derden.
2. Ten tweede is er de vraag om uiterlijk in juni 2019 te kunnen beschikken over een beleids- en
handelingskader voor de beoordeling van initiatieven van derden op het gebied van duurzaamheid.
Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van reeds aanwezige kennisbronnen.
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3. Ten derde dient het beleids- en handelingskader na vaststelling door het Algemeen Bestuur in juli
2019 een doorvertaling te krijgen in het grond(prijs) beleid van Groenalliantie (Algemeen Bestuur
december 2019). Hiermee wordt het beleids- en handelingskader voor de Groenalliantie tevens een
verdienkader.
Gedurende de uitvoering van de opdracht wordt voorgesteld besluitvorming over het initiatief van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk op te schorten.
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.
De ambtelijke begeleiding van de opdracht wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer i.s.m. met de
bestuurssecretaris Groenalliantie. Er zal bij de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk afstemming
worden gezocht met de reeds beschikbare kennis en expertise bij Staatsbosbeheer.
Tenslotte, het maken van een algemeen beleidskader voor duurzaamheid namens Groenalliantie valt
buiten de scope van de opdracht, maar kan en mag uiteindelijk niet ontbreken. De opdrachtdefinitie
refereert hieraan en doet aanbevelingen voor een vervolg.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
GA DB 5 juli 2018: Instemmen met de opdrachtdefinitie beleids- en handelingskader duurzaamheid,
D18-18632; de eerste opdrachtdefinitie komt te vervallen na de instemming met deze
opdrachtdefinitie.
GA DB 4 oktober 2018: Instemmen met de aangepaste opdrachtdefinitie, D18-32479.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Het beleids- en handelingskader duurzaamheid moet in overeenstemming zijn met zowel de geldende
wet- en regelgeving, waaronder de (geïmplementeerde Europese) regels voor staatssteun,
gelijkberechtiging en concurrentie als met het beleids- en handelingskader in de Nota grondbeleid van
de Groenalliantie.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De opdracht strekt zich uit over de jaren 2018 en 2019. Voor het doen uitvoeren van een onafhankelijk
locatieonderzoek en de andere twee onderdelen van de opdracht wordt verzocht een krediet
beschikbaar te stellen van maximaal € 35.000 afkomstig uit de Investeringsreserve Groenalliantie.
Uitgangspunt is dat de ambtelijke begeleiding van de opdracht uitgevoerd wordt door
Staatsbosbeheer binnen het beschikbare budget in de begrotingen 2018 en 2019 van Groenalliantie.
De kredietaanvraag is t.o.v. de aanvraag in het DB in oktober € 10.000 hoger. In de aanloop naar het
AB heeft de secretaris - zoals aangekondigd - geverifieerd of het geschatte bedrag toereikend is om
alle werkzaamheden conform marktprijs uit te voeren.

6. COMMUNICATIE
Vermelding en publicatie van het projectresultaat op de website www.heerlijkbuiten.nl.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Bestuursondersteuning GA bij Staatsbosbeheer i.s.m. SBB Vastgoed en
Inkoop.
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8. VERDERE PROCEDURE
-

Uitvoeren van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.v.,

Mevr. mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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