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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van (vertrouwelijke) bijgevoegde projectplan met kosten;
In te stemmen met het starten van het project om te komen tot een tender voor
het realiseren van een zonnedak voor de Reeuwijkse Hout, welke eventueel
uitgebreid kan worden met op andere plekken in de GA gebieden te plaatsen
zonnepanelen;
In te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 16.000 vanuit de
Algemene Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie en uit de
Investeringsreserve GA een krediet beschikbaar te stellen voor bovengenoemd
project voor € 16.000. Dit krediet is inclusief de eventuele uitbreiding van
zonnepanelen op andere plekken in de GA gebieden.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In de DB en AB vergaderingen van 8 oktober 2020 is het bestuur van Groenalliantie akkoord
gegaan met het verstrekken van een cofinanciering voor het laten opstellen van een
haalbaarheidsonderzoek overkapping PV-panelen, kortweg zonnepanelen. Het
haalbaarheidsonderzoek toont aan dat er kansen zijn om een dergelijk zonnedak te
realiseren.
In het besluit van 8 oktober 2020 is de volgende beargumentering opgenomen:
Voor de GA gebieden is het interessant of een dergelijk project haalbaar is. Er zijn binnen
GA meerdere gronden die wellicht bruikbaar zijn voor meervoudig grondgebruik. Voor het
gebruik van deze gronden wordt uiteindelijk een overeenkomst gesloten en ontvangt GA
hiervoor inkomsten. Dit volgt middels een ander voorstel op het moment dat dit aan de orde
is.
In de DB vergadering van 31 maart jl., heeft u een principe besluit genomen om tot
uitwerking over te gaan met daaraan gekoppeld de volgende fase in het DB en AB.
Het gevraagde budget voorziet in een begeleiding van het project door Staatsbosbeheer,
zoals beschreven in het projectplan tot aan de start van de werkzaamheden van uitvoer. Zie
bijlage. Lopende het project worden indien nodig zaken voorgelegd aan uw bestuur. U
ontvangt hiervoor elke drie maanden van de projectleider een voortgangsrapportage.
Aan uw bestuur wordt nu voorgesteld om een besluit te nemen over de uitwerking en het
beschikbaar stellen van een krediet. Ook wordt voorgesteld om indien gaandeweg het traject
blijkt dat er binnen de andere Groenalliantie gebieden dergelijke mogelijkheden zich
aandienen, dit meegenomen wordt in dit traject.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
-

Op 8 oktober 2020 is het bestuur van Groenalliantie akkoord gegaan met het
verstrekken van een cofinanciering voor het laten opstellen van een
haalbaarheidsonderzoek overkapping PV-panelen, kortweg zonnepanelen.
Op 31 maart 2021 heeft het bestuur een principe besluit genomen om tot uitwerking
over te gaan.
Op 28 juni 2021 is aan het DB gevraagd om in te stemmen met dit voorstel.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De verwachting is dat de gehele projectbegeleiding om te komen tot een overeenkomst
bekostigd wordt uit het voorgestelde krediet, gedekt vanuit de Investeringsreserve
Groenalliantie. Hierbij wordt dan rekening gehouden met eventuele andere plekken in de
GA gebieden te plaatsen zonnepanelen. Indien deze andere plekken niet benut worden,
vervalt de claim op de investeringsreserve voor dit deel (€ 4.000).
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
-

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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