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Voorgestelde wijze van afdoening:

a. Instemmen met de conclusies uit het rapport Evaluatie beleidsplan Zonneakkers .
b. Instemmen met de wijze waarop de aanbevelingen uit het rapport zijn vertaald in
vervolgacties, waarbij ze voor een belangrijk deel worden meegenomen in de op te stellen
Visie op Participatie.

Inleiding
December 2017 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Zonneoogst vastgesteld. Dit
beleidsplan was op een vernieuwende interactieve manier tot stand gekomen. Het
vormde het kader voor planvorming van (en besluitvorming over) zonneparken in de
gemeente in de loop van 2018.
Al in een vroeg stadium ontstond daarbij de behoefte om de inhoud en procesgang van
het beleidsplan Zonneoogst (zowel de totstandkoming van de beleidsnota zelf als de
uitvoering in de vorm van besluitvorming over concrete initiatieven) te evalueren.
Daartoe is eind 2019 een bureau geselecteerd (Necker van Naem) dat deze evaluatie
voor ons heeft uitgevoerd.
In het bijgevoegde rapport treft u zowel de inhoudelijke bevindingen aan als de wijze
waarop het bureau haar onderzoek heeft uitgevoerd. Ook komt ze in paragraaf 2.3 met
een aantal aanbevelingen.
In dit voorstel geven wij aan hoe wij als gemeente met deze aanbevelingen omgaan.
1. Toets gemaakte keuzes in brede samenleving
Het college is van mening dat er in het traject van het beleidsplan Zonneoogst goede en
resultaatvolle stappen zijn gezet om onze inwoners beter bij onze beleidsontwikkeling te
betrekken. Tegelijkertijd laat de evaluatie zien dat er wat dat betreft ook nog steeds veel
te winnen is. Niet voor niets gaan we dit jaar met de raad aan de slag met onze Visie op
participatie. Daarin zullen we de conclusies en aanbevelingen vanuit dit onderzoek
meenemen.
2. Besteed bij de project startup aandacht aan alle fasen van het project, inclusief
uitvoering van het beleid.

Het college onderkent dat op dit punt in de aanpak van het beleidsplan een aantal zaken
niet goed is gegaan. Deze zullen we bij de verdere ontwikkeling van het projectmatig
werken in onze gemeente betrekken. Onder andere door bij elke project startup
aandacht te vragen voor een doorkijk naar het volledige proces (inclusief de uitvoering)
en duidelijker vast te leggen wat bij dit soort projecten de rol- en taakverdeling is tussen
de projectleider en de ambtelijk opdrachtgever.
3. Voer zelf regie op de planning
We onderkennen dat de tijdsdruk waaronder besluitvorming heeft plaatsgevonden
consequenties heeft gehad. Zowel voor de voorbereiding van de besluitvorming vanuit de
organisatie, als voor de tijd en aandacht die betrokkenen aan de verschillende stappen
en momenten van overleg en inspraak hebben kunnen bieden. Deze aanbeveling nemen
we naar de toekomst toe zeker mee. Tegelijkertijd willen we er voor waken onze
gemeentelijke planning en procedures onnodig dwingend op te leggen. Voor veel
projecten en initiatieven geldt dat deze zich in een complex krachtenveld bevinden
waarin de besluitvorming dor de gemeente een van de aspecten is. We hebben de
ambitie een gemeentebestuur te zijn dat, indien nodig, faciliterend richting inwoners en
initiatiefnemers kan zijn. Dit brengt met zich mee dat we, daar waar dat kan, ook flexibel
willen zijn in het omgaan met planning en processen. Kortom, een keuze tussen het
vasthouden aan de planning of het meebewegen op basis van verzoeken van
initiatiefnemers zal ook in de toekomst voortdurend om afwegingen vragen.
4. Ga als gemeenteraad in gesprek over integraal werken en belangenafweging
De nieuwe Omgevingswet brengt integraal werken met zich mee. De gemeenteraad
speelt hierin een belangrijke rol. De invulling van die rol wordt anders als gevolg van de
wijzigingen in rol- en taakverdeling die de wet met zich mee brengt. In het kader van de
invoering van de Omgevingswet is het zaak zorgvuldig toe te werken naar deze nieuwe
rolverdeling. We faciliteren dit door de raad op meerdere momenten, zowel informeel als
besluitvormend, in de gelegenheid te stellen hierop haar ambitie en koers te ontwikkelen.
5. Maak procesafspraken over participatie
De ervaringen bij de ontwikkeling van het beleidsplan Zonneoogst hebben duidelijk
gemaakt dat er behoefte is aan eenduidigheid over de ‘participatie-vereisten’ voor
initiatiefnemers in onze gemeente. In het kader van de Omgevingswet wordt dit ook
formeel vastgelegd voor initiatieven die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving.
Daarom wordt er een gemeentelijke ‘Visie op participatie’ ontwikkeld waarin dit wordt
uitgewerkt. De gemeenteraad krijgt een nadrukkelijke rol bij de ontwikkeling van dit
participatie beleid.
6. Verdiep je in de belangen en geldstromen van ontwikkelaars
Deze aanbeveling sluit aan bij onze ambitie de lokale gemeenschap zo veel als mogelijk
te laten delen in de revenuen die energieopwekking met zich mee brengen. We
onderkennen dat we hierin nog stappen te zetten hebben. In de verdere ontwikkeling van
ons beleid met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie wordt dit aspect
nadrukkelijk meegenomen.
7. Bespreek de evaluatie met de provincie en maak nieuwe afspraken

Bij de start van het proces tot het beleidsplan Zonneoogst is met de provincie
afgesproken dat we tot een evaluatie zouden komen die we met de provincie willen
delen. Nu het onderzoeksrapport gereed is nemen we daartoe het initiatief.
8. Wees helder over consequenties van begrip ‘pilotfase’ en ‘experiment’
Deze aanbeveling neemt het college over.

Beoogd effect
Doel van de evaluatie is te leren van de ervaringen die ontwikkeling van het beleidsplan
Zonneoogst met zich mee heeft gebracht. Het biedt aanknopingspunten voor een
verbetering van ons beleid met betrekking tot:
 Nieuwe initiatieven voor duurzame energieopwekking
 Participatie
 Invoering Omgevingswet
Bij de verdere uitwerking van dit beleid zullen de conclusies en aanbevelingen uit de
evaluatie worden meegenomen.
Financiën
Het raadvoorstel heeft geen directe financiële consequenties. Alle aanbevelingen worden
meegenomen in lopende projecten.
Communicatie
In het kader van het onderzoek is met een brede groep betrokkenen gesproken. Een lijst
van geïnterviewden is opgenomen in het rapport. Na aanbieding aan uw raad zal het
eindrapport worden verstrekt aan de geïnterviewden en andere belangstellenden.
Uitvoering
De aanbevelingen worden meegenomen in de verdere beleidsuitwerking m.b.t.
duurzaamheid, participatie en omgevingswet. Met de provincie wordt een bestuurlijk
overleg ingepland waarin de onderzoeksresultaten worden besproken.
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