
Memo
Aan: Gemeenteraad
Cc:
Van: Janine Kock
Datum: 14 mei 2019
Kenmerk:
Onderwerp: Versnelling initiatieven zonnevelden - uitnodigingskader duurzame energie

Vraag 21 maart: Is het mogelijk om initiatieven alvast in behandeling te nemen vooruitlopend 
op de vaststelling van het Uitnodigingskader?

Op 21 maart heeft er een werkbijeenkomst van de commissie FL over het lokale uitnodigingskader 
opwek duurzame energie plaatsgevonden. Er is een vraag gesteld door de fractie van de PvdA of 
initiatieven die “op de plank” liggen alvast in behandeling genomen kunnen worden, al voordat het 
Uitnodigingskader is vastgesteld door de gemeenteraad.
Wethouder Kock heeft toegezegd deze zaak te bekijken. Middels deze memo geven we hieraan 
invulling. 

Inhoudelijk niet zinvol
De vraag is inhoudelijk bekeken. We zien zijn twee redenen waarom het eerder in behandeling nemen 
van de initiatieven niet zinvol is.

1. We zetten nu alles op alles om het Uitnodigingskader toch nog voor de zomer in de raad te 
behandelen. We maken hiervoor gebruik van de extra raadvergadering op 27 juni. Als dit lukt, 
vervalt de noodzaak om initiatieven eerder in behandeling nemen.

2. De projectaanvragen die we al hebben ontvangen, hebben hier geen baat bij. Het idee is dat 
de plannen worden beoordeeld op basis van het (laatste) concept Uitnodigingskader. Zoals 
het concept er nu uitziet, komt geen van de plannen door de eerste toetst. Voornamelijk op 
het onderdeel participatie voldoen de plannen (nog) niet aan de minimale eisen of houden 
überhaupt geen rekening met participatie. 

Dat betekent niet dat er geen kansrijke plannen liggen. De initiatiefnemers hebben geen kans 
gehad om op alle gevraagde criteria in te gaan omdat deze nog niet openbaar zijn. Daarnaast 
ligt er een aantal initiatieven waar we (nog) geen officieel projectplan hebben ontvangen en 
alleen een informele aanvraag of presentatie.

De initiatiefnemers krijgen, na vaststelling van het Uitnodigingskader door de raad allemaal 3 
maanden om een principeverzoek voor te bereiden waarin alle criteria worden meegenomen 
en toegelicht. De initiatieven die het beste uit de bus komen zullen worden gehonoreerd. Door 
ze allen gelijk op te laten lopen worden ze allen gelijk behandeld, wat wel zo “fair” is.
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