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Onderwerp : Co-creatie proces zonnepark Wouw

Portefeuillehouder : Wethouder drs. C.F.G.R. (Klaar) Koenraad
Namens : betrokkenen onderstaand

Beste Gemeenteraadsleden,
Bij dezen willen wij onze zorgen met u delen ten aanzien van het co-creatie proces rondom het
zonnepark De Donken ten Noorden van Wouw.

Tijdens de Raadsvergadering van 7 februarij.l. is de motie 'Co-creatie Zonneparken' na lang
beraad unaniem door de Raad aangenomen opdat inwoners en belanghebbenden maximaal
betrokken worden bij de totstand koming van de diverse parken. Er is expliciet aangegeven dat
alle parken met uitzondering van de Evertkreekweg en de Weihoek het volledige co-creatie
proces moeten doorlopen. Ook is aangegeven dat Wethouder Koenraad de belanghebbenden 2
maandelijks zou voorzien van een update ten aanzien van de voortgang van het proces.
Ten aanzien van het co-creatie proces van het zonnepark De Donken, is op 25 maart de
Dorpsraad uitgenodigd voor een bijeenkomst met de gemeente en Kronos Solar Projects. De
omwonenden zijn daarbij niet uitgenodigd. Op 18 april is het uiteindelijke proces van co-creatie
door Wethouder Koenraad aan de gemeenteraad gepresenteerd. De basisvoorwaarden zijn
daarin centraal gesteld, waarbij wordt aangegeven dat als niet aan deze voorwaarden is
voldaan het heel lastig of zelfs onmogelijk is om te spreken van co-creatie. Een aantal van deze

uitgangspunten l
- Alle kennis, vragen en uitdagingen staan op een rijtje doordat eerst een goed beeld is
gevormd van de situatie
- Torg dat er kennis en expertise (wanneer nodig van buiten) aanwezig is om het gesprek
te laden met feitelijke informatie
- Co-creatie gaat over'samen iets creeren'. Co-creatie processen hebben de intentie om
gezamenijk succes te boeken
Daarnaast is tijdens de Raadsvergadering van 7 februari j.l. ook aangegeven dat het co-cratie
proces zal worden begeleid door een onafhankelijke partij. Tot slot is door de gemeente een
globaal stappenplan gepresenteerd als 'minimale voorwaarde voor een co-creatieproces',
waarbij in de 3d" stap wordt gesproken over 4 bijeenkomsten, indien mogelijk meer.

ln de tussentijd zijn we een aantal maanden verder en is er een hoop gebeurd en vooral ook
niet gebeurd. Graag geven wij u hierbij een opsomming :
- De Dorpsraad kan niet deelnemen aan het co-creatie proces daar alleen voorstanders
van de locatie mogen meedenken over de inpassing.
- De omwonenden zijn 13 juni uitgenodigd door Kronos Solar Projects voor een eerste
bijeenkomst, waarbij wordt aangegeven dat het co-creatie proces wordt begeleid door
aan dat
de Lodewijck Groep. Tijdens deze bijeenkomst geeft
het co-creatie proces van De Donken in een verkorte vorm zal plaatsvinden 'daar dit
park gezien de huidige status niet het hele co-creatie proces hoeft te doorlopen'.
- Wethouder Koenraad geeft in de beantwoording van vragen van de VLP van 5 juni j.l.
aan dat er ook omwonenden tijdens de vergadering van 25 maart aanwezig waren. Dit is
incorrect. De omwonenden hebben sinds de Raadsvergadering van 7 februarij.l. niets
meer vernomen van het hele proces tot aan de brief van Kronos Solar Project van 21
junij.l., dit ondanks herhaaldelijk aandringen van diverse partijen dat de omwonenden
graag betrokken wilden worden.
- Voor zover ondergetekenden bekend dateert de laatste en enige update van
Wethouder Koenraad ten aanzien van het proces van 18 aprilj.l.
- Diverse Raadsleden geven de omwonenden te kennen dat er ook bij het niet afgeven
van een verklaring van geen bedenking vanuit de gemeente, Kronos Solar Projects het
park toch kan bouwen. Dit lijkt strijdig met bestaande jurispredentie en ingewonnen
juridisch advies.
Op basis van bovenstaande hebben ondergetekenden volgende vragen :
Hoe kan het co-creatie proces starten als niet aan de door de gemeenteraad
gedefinieerde voorwaarden is voldaan? Alle kennis, vragen en uitdagingen staan nog
n¡et op een rijtje. Zo ontbreekt naast veel andere informatie bijvoorbeeld het rapport
ten aanzien van de aardkundige waarden.
ln hoeverre is het proces onafhankelijk op het moment dat Kronos Solar Project uit
trìede de discussiegroepen begeleidt?
naam
Waarom heeft stap 2 - individuele co-creatiegesprekken - nooit plaatsgevonden?
Hoe kan het zijn dat er - in tegenstelling tot het in stap 3 omschreven minimum van 4
bijeenkomsten - nu slechts 2 bijeenkomsten worden gehouden, waarbij is aangegeven
dat tijdens de 2d" bijeenkomst de conclusies worden

-

-

van

door

-

gepresenteerd?
Hoe kan het zijn dat er gesproken wordt over aanwezigheid van omwonenden tijdens de
vergadering van 25 maart terwijl geen van hen aanwezig was? Waarom zijn zij voor
deze bijeenkomst niet uitgenodigd?
Waarom is er sinds 1,8 april geen update geweest ten aanzien van het co-creatie proces,
ondanks de toezegging van een tweemaandelijkse update?
Mag Kronos Solar Projects het park De Donken bouwen ook als de gemeenteraad geen
verklaring van geen bedenking afgeeft? Als dat zo is : op basis van welke argumentatie is
dat zo en wat is dan de waarde van een verklaring van geen bedenking van de
gemeenteraad in dit traject?

Als omwonenden en andere betrokkenen staan wij voor een goed landschappelijk beleid
rondom De Donken conform bestaand gemeentelijk en provinciaal beleid en het nakomen van
gemaakte afspraken rondom het co-creatieproces gepresenteerd in het document van L8 april
van Wethouder Koenraad. Aangenomen dat u als Gemeenteraad hierin niet verschilt stellen wij
voor het co-creatie proces van voor af aan opnieuw te doen, startend met het op een rijtje
zetten van alle kennis en uitdagingen. Als een van de basis document alvorens het co-creatie
proces kan starten zien wij onder andere het rapport van de aardkundige waarden en de impact
op het landschap van dit betreffende park graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Dank voor een schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen, het delen van het rapport
ten aanzien van de aardkundige waarden en stellingname ten aanzien van het opnieuw starten
van het co-creatie proces. Graag uiterlijk vrijdag 16 augustus daar Kronos de volgende cocreatie avond gepland heeft op maandag 19 augustus.

Met vriendelij ke groeten,
omwonenden en / of aangrenzende grondeigenaren
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