RAAD IN BERAAD
POSITIE KIEZEN IN EEN VERANDEREND SAMENSPEL

20 januari 2018
Harry ter Braak
Alinda van Bruggen

Workshop Raad in Beraad
raadsledencongres 20 januari 2018
11.15 uur

Welkom en uitleg workshop

11.20 uur

Casus Energiepark

11.50 uur

Onderliggende dilemma’s

12.00 uur

Tips voor de eigen praktijk

12.15 uur

Afsluiting
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Workshop Raad in Beraad
•

Aanbod BZK, ism Raadslid.NU en Vereniging van Griffiers
Actieprogramma Versterking positie raadsleden (motie Wolbers)

•

Doel van de workshop:
–

Doordenken welke rol u als raadslid kunt
en wilt nemen
–

Concrete gevallen en grote ontwikkelingen

–

Bespreken wat daar voor nodig is

–

Leren van elkaar en van elders
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Drie trends en de rol van de raad
Participatieve democratie

Maatwerk
Volksvertegenwoordiger

Meerschaligheid

4

Voorbeeld
Stel: U ontdekt vandaag in de workshop dat er bij de dilemma’s soms heel
andere oplossingen aan de orde komen dan u anders ooit gebruikt. Dat het
repertoire van u als raadslid en van uw raad dus vergroot kan worden.

Wat doet u?
U bespreekt dit volgende week met uw eigen fractie en stelt voor om
(als fractie) een training te volgen waarmee het repertoire wordt
vergroot
U bespreekt dit volgende week in de gehele raad en stelt voor om
dit jaar met enkele nieuwe werkvormen te gaan experimenteren
Iets anders, namelijk…
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Casus: Energiepark
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Casus: Energiepark
Stel: Uw gemeente heeft de ambitie om voor 2035 een energieneutrale gemeente te worden en heeft inwoners en bedrijfsleven
opgeroepen om daaraan mee te werken.
Voor inwoners die zonnepanelen of warmtepompen willen aanleggen
is er een subsidieregeling en de mogelijkheid van een renteloze
lening.
De dorpsraad van Noorderwolde (een kern in het noordelijk deel van
uw gemeente) heeft met een enthousiaste groep inwoners,
duurzaamheidsspecialisten en ondernemers een
‘duurzaamheidscollectief’ gevormd, dat streeft naar grotere projecten
met meer rendement. Het duurzaamheidscollectief reikt verder dan
alleen deze kern: er zijn ook een aantal inwoners en bedrijven vanuit
de aangrenzende buurgemeente betrokken.
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Casus: Energiepark
Het duurzaamheidscollectief een ambitieus plan ontwikkeld om een
hoogwaardig energiepark te realiseren tussen Noorderwolde en de
buurgemeente, waar door middel van een combinatie van 4
windmolens, een groot aantal zonnepanelen en een geavanceerde
afvalvergistingscentrale voor 400 huishoudens (meer dan de 300 van
Noorderwolde zelf) en een tiental bedrijven energie kan worden
opgewekt. Er zijn zelfs al investeerders gevonden voor 85% van de
realisatiekosten, waaronder het afvalverwerkingsbedrijf.
De voorgestelde locatie is daarbij essentieel, omdat de aan- en afvoer
van afval daar eenvoudig te realiseren is en omdat het een agrarisch
perceel betreft dat in eigendom is van een van de leden van het
collectief, die de grond tegen een zeer voordelige prijs hiervoor wil
verpachten.
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Casus: Energiepark
Aan de gemeente wordt een omgevingsvergunning gevraagd en een bijdrage
in de nog te dekken investeringskosten. Realisatie van het plan zou een forse
versnelling opleveren van de duurzaamheidsagenda van de gemeente.
Vergeleken met de huidige subsidie- en leningsregelingen van de gemeente
zou de investering in dit project 12x zoveel kWh per euro opleveren.
Het duurzaamheidscollectief heeft al contact gelegd met de buurgemeente,
omdat het park op de grens van de beide gemeenten zou komen. Die
gemeente is enthousiast over het plan, en heeft aangekondigd de
omgevingsvergunning (voor zover er iets nodig is op hun grondgebied)
mogelijk te willen maken, maar niet te kunnen bijdragen in de kosten, omdat
reeds besloten is te investeren in een groot regionaal project elders op het
eiland.
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Casus: Energiepark
Ook is contact gelegd met het waterschap over het plan. Het
waterschap geeft aan dat het park op de beoogde locatie wat hen
betreft mogelijk is, maar dat er daar nu en in de toekomst geen
mogelijkheid is voor opschaling.
De gemeente Zuidland, die aan de zuidkant van uw gemeente ligt,
heeft net als uw eigen gemeente duurzaamheidsambities. In deze
gemeente is eerder dit jaar in de raad al eens een oproep gedaan
om met grotere projecten te komen, van het kaliber dat nu door het
duurzaamheidscollectief wordt voorgesteld. Zij hebben daarvoor ook
geld gereserveerd in de begroting en hebben daarbij een grote
braakliggende locatie voor ogen, die grenst aan uw gemeente. De
planvorming is echter nog niet veel verder.
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Casus: Energiepark
Het duurzaamheidscollectie organiseert vervolgens een themaavond in het dorpshuis waar het plan wordt gepresenteerd.
De thema-avond wordt aangekondigd met een groot artikel in het
huis-aan-huis blad, en alle raadsleden ontvangen een uitnodiging
voor deze bijeenkomst.
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Casus: Energiepark
Stel:
U gaat naar de thema-avond toe, waar het plan wordt gepresenteerd.
De meerderheid van de aanwezige inwoners reageert met veel
enthousiasme.
De enige kritische noten zijn van twee inwoners vanuit een van de
andere kernen van uw gemeente, die vrezen dat dit plan zal leiden tot
stopzetting van de subsidieregeling voor individuele maatregelen
elders in de gemeente, en van een vertegenwoordiger van de lokale
afdeling van de Vogelbescherming die wijst op schadelijke gevolgen
voor de weide- en trekvogels.
De gespreksleider van de avond richt zich daarna tot u, als raadslid,
en vraagt uw reactie.
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Casus: Energiepark
Wat doet u?
U spreekt uw waardering uit voor het initiatief en de inzet van de
leden van het collectief en voor dit prachtige plan, en zegt toe dat u
zich in de raad hard zult maken voor de realisatie er van.
U spreekt uw waardering uit voor het initiatief en de inzet van de
leden van het collectief en spreekt uw vertrouwen uit dat het
College bij de toetsing aan het omgevingsplan zal kijken hoe een
dergelijk energiepark het best mogelijk kan worden gemaakt,
rekening houdend met alle aspecten, inclusief de impact van en
voor vergelijkbare plannen elders.
Anders, namelijk:
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Casus Energiepark
Verdiepingsvragen

•

Hoe zou u willen dat de gemeente betrokken is bij min of meer
gestructureerde inwonersinitiatieven zoals het duurzaamheidscollectief
in dit voorbeeld?

•

Waar in deze casus ziet u uw kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol?

•
•

Hoe ziet u uw verhouding als raad ten opzichte van de dorpsraden?
In welke mate is regionale afstemming over lokale plannen gewenst? En
omgekeerd: Hoe wilt u als raad betrokken en geïnformeerd zijn over
regionale / provinciale plannen om uw rol naar inwoners goed te kunnen
vervullen?
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Vraagstukken en dilemma’s in de casus

•

Omgaan met initiatieven van inwoners

•

Bepalen van draagvlak

•

Organiseren van je eigen rol dmv het Omgevingsplan

•

Afwegen: initiatief belonen – duurzaamheid –
rendement - optimaal gebruik ruimte

•

Regionale afstemming

•
•

Omgaan met deskundigheid
….
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Vertaling naar eigen praktijk

•

Waar wilt u in de komende tijd als raadslid mee verder?

•

Wat heeft u daarvoor nodig?

•

Wat wilt u nieuwe raadsleden meegeven?
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Afsluiting
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Meer informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van wat in de
workshop is besproken, dan kunt u contact opnemen met
alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl, 06-15060352
of
harry.ter.braak@wagenaarhoes.nl, 06-51369534
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