Thesinge, 29 oktober 2021
Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 27 oktober jongstleden hebben wij – Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge (ILT) – deelgenomen aan de
inspraaksessie Beleidskader Zon op daken en Zonneparken én Warmtetransitieplan. Uw vragen over het
participatieproces rondom de kleine zonneparken hebben ons aan het denken gezet. Hoe kan dit proces zo
vormgegeven worden dat het recht doet aan de belangen van de particuliere initiatiefnemer, de bewoners van
een dorp en aan de belangen van de energieopgave van de gemeente Groningen? Want het is juist nu, in de
beginfase van de energietransitie, enorm belangrijk dat burgers in het participatieproces voldoende zeggenschap
ervaren, ten einde frustratie en 'hakken in het zand' te voorkomen. Geïnspireerd door de discussie denken wij
dat het stappenplan uit het beleidskader Zonneparken 2021-2025 (pag. 39) met onderstaand voorstel nog verder
versterkt kan worden.
Uitgangspunten
Twee uitgangspunten willen wij benadrukken:
Ten eerste heeft de gemeente Groningen de ambitie uitgesproken vijf kleine zonneparken tot en met 2025 te
realiseren. Hiervoor zijn binnen de gemeente Groningen meerdere voorkeurslocaties aangewezen.
Ten tweede vinden wij het belangrijk dat deze kleine zonneparken op een evenredige wijze over de
voorkeurslocaties binnen geheel Groningen worden verdeeld.
Ons voorstel
Benut als gemeente het instrument ’Maatschappelijke tender’, een vorm van publieke aanbesteding. De
gemeente neemt hierbij actief regie door betrokken partijen (zoals initiatiefnemers, lokale energiecoöperaties)
voor een bepaald voorkeurslocatiegebied uit te nodigen en – gebaseerd op eerder vastgestelde criteria – te
selecteren en (onafhankelijk) te wegen in het proces van vergunningverlening voor de kleine zonneparken. Aan
deze benadering ligt een uitgangspuntennotitie en een marktsconsulatie ten grondslag, gevolgd door een proces
van inschrijving, selectie en waardering. Uiteraard moeten er voorafgaande aan deze vorm van aanbesteding –
en in dialoog met de burgers – ruimtelijke en maatschappelijke criteria ontwikkeld worden. In het huidige
beleidskader is daar op verschillende plaatsen al het nodige over opgemerkt. We hebben daaruit al een eerste
selectie opgehaald, zie bijlage 1.
Sterke kant van deze aanpak
Met deze aanpak zorgt de gemeente voor een transparant proces en weten initiatiefnemers waaraan zij moeten
voldoen. Hierdoor stijgt de kans op draagvlak; tevens wordt de gemeenteraad versterkt in haar kaderstellende
en controlerende rol. Zo neemt de gemeenteraad kennis van de marktconsultatie en besluit definitief over de
uitgangspuntennotitie voor de maatschappelijke tender. Landelijk zijn met deze aanpak al ervaringen opgedaan,
klik hier om een voorbeeld te zien. In dit document wordt beschreven hoe de gemeente Staphorst (pagina 21)
succesvol deze maatschappelijke tender heeft ingezet.
Resumé
Als ons voorstel u aanspreekt hopen wij dat u een motie wilt indienen bij de behandeling van het beleidskader
Zonneparken, waarin u het college verzoekt om te komen met een plan van aanpak ‘Maatschappelijke tender’.
Voor vragen en/of een nadere toelichting kunt u contact met ons opnemen (via mail naar
leefomgeving.thesinge@gmail.com).
Met vriendelijke groeten,
Cees van der Gaag, namens de Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge.

Bijlage 1 Selectiecriteria
Aan de hand van de volgende ruimtelijke en maatschappelijke criteria kan de gemeente een aanbod van een
initiatiefnemer waarderen. Een niet-limitatieve quick scan van het beleidskader Zonneparken 2021-2025 levert
al de volgende criteria op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecologie/biodiversiteit
Meervoudig ruimtegebruik (‘koppelkansen’)
Landschappelijke inpassing (bijv. in gebieden met lage natuurwaarden binnen de
voorkeurslocaties)
Tijdstip van start proces en beoogde oplevering
Verwijdering van het zonnepark (na einde exploitatie)
Financiële afdrachten in het kader van goede ruimtelijke ordening
Maatschappelijke meerwaarde
Procesparticipatie
Gebruik van net-infrastructuur tegen laagste maatschappelijk kosten
Maatschappelijk draagvlak
Financiële participatie van de lokale bevolking

