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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de ingekomen brief van de Energiecoöperatie
Bodegraven-Reeuwijk;
Het verstrekken middels cofinanciering van een incidentele begrotingssubsidie
van € 4.900,- als bijdrage in een op te stellen haalbaarheidsonderzoek van een
overkapping met PV-panelen met eronder parkeermogelijkheid vast te stellen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De Groenalliantie Midden-Holland (Hierna: GA) heeft een brief ontvangen van de
Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk (EC-BR) met het verzoek tot cofinanciering in een
nog uit te voeren haalbaarheidsonderzoek (bijlage 1). Dit haalbaarheidsonderzoek richt zich
op het onderzoeken van de kans van meervoudig ruimtegebruik door middel van een
overkapping met PV-panelen (zonnepanelen) met eronder parkeer mogelijkheden in het
Reeuwijkse Hout.
De EC-BR heeft inmiddels, een zogenaamde subsidieaanvraag LEI, bij de provincie Zuid
Holland ingediend en hierop mondeling de toezegging gekregen € 12.100,- bijdrage te
krijgen. Voorwaarden hierin is een cofinanciering. De EC-BR draagt uit eigen middelen het
bedrag van € 7.200,- bij, daarop wordt nog een bedrag van € 4.900,- gezocht om de
benodigde € 24.200,- bijeen te krijgen. Binnen het werkveld van de EC-BR is een aanvraag
tot cofinanciering bij GA voor de hand liggend, het betreft hierin een incidentele
begrotingssubsidie.
Voor de GA gebieden is het interessant of een dergelijk project haalbaar is. Er zijn binnen
GA meerdere gronden die wellicht bruikbaar zijn voor meervoudig grondgebruik. Voor het
gebruik van deze gronden wordt uiteindelijk een overeenkomst gesloten en ontvangt GA
hiervoor inkomsten. Dit volgt middels een ander voorstel op het moment dat dit aan de orde
is.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De cofinanciering, van € 4.900,- wordt verstrekt wanneer de subsidie van de Provincie ook
daadwerkelijk wordt verstrekt. Tevens wordt de cofinanciering uitsluitend verstrekt wanneer
de opdracht tot het opstellen van het haalbaarheidsonderzoek in 2020 wordt verstrekt.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voorgesteld wordt de bijdrage van € 4.900,- aan het hiervoor genoemde
haalbaarheidsonderzoek middels een incidentele begrotingssubsidie te verstrekken. Dit is in
de najaarsrapportage 2020 financieel reeds verwerkt.
6. COMMUNICATIE
Er is in deze fase geen interne of externe communicatie nodig. Wanneer het project in een
verder gevorderd stadium komt wordt een communicatieplan onderdeel van het projectplan.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
De nota is opgesteld door Staatsbosbeheer in overleg met de voorzitter van GA.
8. VERDERE PROCEDURE
-

Verzoeker op de hoogte stellen van de besluitvorming middels een schrijven van het
Dagelijks Bestuur;
Uitvoering van uw Besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. R. van Keulen,
Bestuurssecretaris Groenalliantie Midden-Holland e.o.
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