
Aanleiding
De aanleiding voor deze startnotitie is de aangenomen motie in de gemeenteraad van juni 2021. Op 24 juni 2021 is in 
de gemeenteraad het voorstel voor de selectie van zonnevelden uit de tweede tranche besproken. Het raadsvoorstel 
is gedeeltelijk aangenomen. De gemeenteraad heeft tegelijkertijd een motie aangenomen met het verzoek dat het 
college in gesprek gaat met het Burgerinitiatief, BEOIJ. Het verzoek luidde:

 ”…om zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 januari 2022 (samen met het Burgerinitiatief) de 
gemeenteraad een startnotitie aan te bieden met daarin beschreven hoe en op welke wijze het 
(representatieve) Burgerinitiatief kan bijdragen aan de realisatie van de energietransitie, waaronder 
ook de Transitievisie Warmte en de diverse pilots op het gebied van duurzame lokale 
energieopwekking”. 

Er zijn inmiddels meerdere constructieve gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van BEOIJ. Dit heeft 
geresulteerd in een goede verstandhouding en deze startnotitie. Het uiteindelijke doel, een energieneutrale 
gemeente, wordt door beide partijen onderschreven. 
De startnotitie wordt gezien als de start van een dynamische samenwerking waarbij de inhoud wordt aangepast aan 
nieuwe inzichten. De samenwerking zoals beschreven in de startnotitie is een gezamenlijk initiatief van BEOIJ en de 
gemeente en dit kan van invloed zijn op de planning. De plannen worden begin 2022 verder uitgewerkt en zal 
resulteren in activiteiten op het gebied van de energietransitie binnen onze gemeente. De rol en taak van BEOIJ zal 
dan ook nog meer worden uitgewerkt.

Bespreken startnotitie
Het college stelt voor deze startnotitie te bespreken in de commissie FL van februari in aanwezigheid van een 
afvaardiging van BEOIJ.

Inhoudelijke punten

De startnotitie beschrijft goed de intentie van de samenwerking en het te volgen proces
BEOIJ heeft al veel ideeën die nog in een activiteitenplan moeten worden uitgewerkt. Zo is BEOIJ onder meer van 
plan een evenement (dag van de duurzaamheid) te organiseren waardoor duurzame initiatieven in de gemeente een 
impuls krijgen. Dit activiteitenplan wordt met de gemeente afgestemd. 
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Memo

Aan: Gemeenteraad
Cc: André Putker
Van: Janine  Kock
Datum 13 januari 2022
Kenmerk: 316801
Onderwerp: De startnotitie over de samenwerking gemeente Oude IJsselstreek en het 

Burgerinitiatief Energie Oude IJsselstreek (BEOIJ).



De startnotitie gaat nog niet diep in op hoe het  
burgerinitiatief kan bijdragen aan de energietransitie
In de motie van de raad wordt een startnotitie 
gevraagd met ook een inhoudelijke component. De 
raad vraagt ”hoe en op welke wijze het (representatief) burgerinitiatief kan bijdragen aan de energietransitie”. Het 
doel van een startnotitie is echter om met name afspraken vast te leggen over het proces. In de voorliggende 
startnotitie is daarom het “hoe” nog niet uitgewerkt. De startnotitie geeft wel een richting aan op hoofdlijnen. Begin 
2022 wordt in het activiteitenplan het “hoe” uitgewerkt.

Kosten baten dekking

Kosten worden inzichtelijk als het activiteitenplan van BEOIJ is uitgewerkt. Een eventuele vraag voor aanvullend 
budget wordt meegenomen bij de 1e berap 2022. 

Uitvoering

Planning
In januari en februari wordt het activiteitenplan geschreven, de rest van het jaar wordt deze uitgewerkt. Eind 2022 
wordt de samenwerking geëvalueerd. 

Personeel
EVTM; medewerkers Energietransitie
Communicatie- en participatieadviseur

Communicatie/participatie
Communicatie zal plaatsvinden via de diverse mediakanalen. O.a. de duurzaamheidspagina. De primaire partner is 
BEOIJ. Communicatie gaat zoveel mogelijk in overleg met BEOIJ. BEOIJ heeft ook een eigen netwerk om zaken 
onder de aandacht te brengen 

Evaluatie/verantwoording
De startnotitie is het begin van de samenwerking. Het verloop van de samenwerking zal worden geëvalueerd. Deze 
evaluatie zal plaatsvinden na afloop van een jaar, eind 2022, op basis van het activiteitenplan van BEOIJ. 

Bijlage

Startnotitie, samenwerking gemeente Oude IJsselstreek en het Burgerinitiatief Energie Oude IJsselstreek (BEOIJ)
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