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Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 7 februarijl. besloot uw raad over de heziene Beleidsvisie zonne-energie. Unaniem nam u de

Motie "Co-creatie Zonneparken" aan. Hierin staat het proces van de pilot co-creatie rond de

ontwikkeling van zonneweiden in het buitengebied van Roosendaal centraal.

lk heb toegezegd u regelmatig te informeren over de uitvoering van de motie en de vorderingen

die partners samen maken. De gemeente faciliteert en stimuleert het proces van co-creatie zo

optimaal mogelijk. De afgelopen weken zijn de eerste stappen gezet waarover ik u onderstaand

graag nader informeer.

Twee aanvragen voor Zonneparken heeft uw raad inmiddels behandeld als Verklaring van geen

bedenkingen. Er zijn op dit moment 6 andere aanvragen ingediend waarmee de 75 ha voor

zonneweiden in het buitengebied nagenoeg behaald zijn. Voor deze 6 aanvragen geldt een

proces van co-creatie.

1. Uitwerking procesaanpak co-creatie

Het is belangrijk om vóóraf concreet en duidelijk te maken wat de voonruaarden van co-creatie

zijn en via welke fasen het proces verloopt. Zo weet iedereen vanaf de start waar men aan toe

is en wat verwacht wordt. Om dit te faciliteren is een notitie opgesteld waarin deze zaken zijn

vastgelegd. Deze treft u in de bijlage aan. Deze notitie bespreken we tijdens de verkennende

gesprekken met potentiële deelnemers, waarin zij uitgenodigd worden deelte nemen aan het

co-creatie proces.

2. Start co-creatie zonnepark Wouw-Noord

lnmiddels is overleg gevoerd met de dorpsraad Wouw en Kronos. Kronos is de initiatiefnemer

van de Zonneweide Wouw-Noord. De doelstelling en de processtappen zijn toegelicht en

besproken.
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Het co-creatie proces zal onder andere betrekking hebben op de gewenste landschappelijke
inpassing van de zonneweide. Kronos liet ons direct weten mee te doen. Na intern overleg
heeft ook de dorpsraad positief gereageerd . Zq zijn tegen de komst van het zonnepark, maar
via de co-creatie denken zij graag mee over de inpassing en mogelijke meerwaarde voor
Wouw. De huidige plek is daarbij het startpunt van de co-creatie. Afgesproken is dat we met
elkaar op zoek gaan naar een onafhankelijke procesbegeleider. De komende week besluiten
we daarover. Omwonenden benaderen we rechtstreeks. We plaatsen een advertentie om
andere betrokkenen uit te nodigen deelte nemen aan het co-creatieproces. lk verwacht dat
men na de paasdagen van start kan gaan.

3. Zonnepark De Wijper
lnitiatiefnemer van zonneweide de Wijper heeft sessies met omwonenden en andere
betrokkenen georganiseerd. Suggesties die toen zijn gedaan, zijn reeds in de plannen
verwerkt. Er is veel aandacht besteed aan het creören van draagvlak voor het initiatief. Een
verslag, geaccordeerd door de deelnemers wordt u toegezonden. Er is geen behoefte aan
een nieuw proces van co-creatie. Dit zou slechts tot verwarring en vertraging leiden.

De komende periode gaan wij verder met het stimuleren en faciliteren van de co-creaties voor de
overige initiatieven in het buitengebied van onze gemeente. Over de vorderingen van deze pilot
zal ik u rond 1 juliweer informeren.

Met vriendelijke groeten,
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Klaar Koenraad
wethouder
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BIJLAGE I

Vooruraarden voor co-creat¡e

Voor co-creatie zijn een aantal basisvooruvaarden belangrijk. Zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan is het
heel lastig (of zelfs onmogelijk) om te spreken van co-creatie:

Alle kennis, vragen en uitdagingen staan op een rijtje doordat eerst een goed beeld is gevormd van de
situatie en de belangen van betrokken partijen. Dit geldt voor de procesleider van de co-creatie.

Zorg 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 creëren'. Dat betekent dat er wel kaders mogen zijn aan de voorkant,
maar dat er ook mogelijkheden moeten blijven om gezamenlijk iets te creëren, iets te maken. Co-creatie
processen hebben de intentie om gezamenlijk succes te boeken (vanuit een gezamenlijk nuVbelang).
Het proces biedt alle betrokkenen perspectief.

Een gezamenlijk nuVbelang betekent ook dat co-creatie alleen kan werken als partijen in het proces
bereid zijn elkaar iets te gunnen, elkaar tegemoet willen komen. Dat betekent ook de bereidheid om naar
elkaar te luisteren (en kritische vragen te stellen).

Dat zegt ook dat co-creatie niet gaat over: elkaar overtuigen, draagvlak verwerven, betrokkenheid
stimuleren, bezwaren oplossen.

Bij co-creatie hoort ook samen de handen uit de mouwen steken en iets doen/maken. Co-creatie-
bijeenkomsten zijn daardoor levendig en er wordt niet alleen maar gepraat. Er wordt met elkaar gewerkt.
Daarbij horen passende methoden en procesaanpakken, zoals Theorie U en Deep Democracy.

Globaal stappenplan co-creatie

leder co-creatie proces is anders. Op basis van een inventarisatie van ervaringen in het land, zijn een aantal
stappen te benoemen, die uiteraard per situatie verschillen. We zien in deze stappen daarom de minimale
voorwaarde voor een co- creatieproces. Het kan ook voorkomen dat er tussen de bijeenkomsten door
gesprekken nodig zijn met een of meerdere partijen.

Stap 'l - Verzamelen kennis en inzichten

Omgevingsverkenning/goed beeld krijgen van de situatie ter plaatse. ln beeld brengen van de
mogelijke knelpunten.

Gesprek met medewerkers gemeente per locatie (betrek de afdelingen die een belang hebben, dus
ook sociale/maatschappelijke en/of economische afdelingen).

¡ Zoeken naar goede voorbeelden van elders en die in beeld brengen.

Stap 2 - lndividuele co-creatiegesprekken
lndividuele gesprekken met partijen die per definitie een rol spelen in het proces
(dorpsraad/bewonersg roep(en )/in itiatiefnemer(s)/ontwi kkelaars)

Verkennen ven de bereidheid en intenties van partijen om dit co-creatieproces in te gaan en wat zij
ervan verwachten.

o ln beeld brengen wat hun ideeën en verwachtingen zijn aan het begin van het co-creatieproces.

o Bedoeling co-creatie en gewenste aanpak kenbaar maken. Ook standpunt van de gemeente en de
kaders waarover keuzes gemaakt kunnen worden. Hoe scherper deze zijn benoemd, hoe beter.

Stap 3 - Co-creatie bijeenkomsten
We zien 4 bijeenkomsten voor ons, waarbij de eerste bijeenkomst een wandeling en kennismaking is op
de locatie zelf. De stakeholders krijgen hier de kans om vanuit hun perspectief te informeren. Afhankelijk
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van de voortgang in het proces kunnen sommige bijeenkomsten meer tijd vragen en dus een extra
bijeenkomst.

Bijeenkomst 1 : gezamenlijke beeldvorming en bewustwording

Gezamenlijk bekijken locatie Zonneweide en omgeving (start van de bijeenkomst)a

a

a

a

Bespreken van de kaders van het co-creatieproces (van de gemeente)

Bespreken van de aanpak van het co-creatieproces en deze bevestigen

Gezamenlijk delen van intenties, feiten, meningen, opvattingen en inventariseren vragen van álle
partijen. Dit registreren op flip-overs.

Benoemen van de vragen die resteren: welke kennis moet gezamenlijk nog vergaard worden?

Bewustwording: Op basis hiervan gezamenlijk concluderen waar partijen het nu al over eens zijn en
waarover zij van mening verschillen. De onderwerpen waarover je het eens bent hoeven in het
proces geen prominente rol te spelen, maar door ze aan het begin te benoemen laat je zien hoe
dicht partijen al bij elkaar staan.

Bijeenkomst 3: kennis- en werkbijeenkomst

Starten met conclusies vorige bijeenkomst en met de vraag of dit tot nieuwe inzichten leidUheeft
geleid. Wat is dan de casus/opgave?

De juiste experts aan tafel hebben die in feitelijke (objectieve) kennis kunnen voorzien: in dit geval
gaan we ervan uit dat met de deelnemende partijen de juiste kennis aan tafel zit
(projectontwikkelaar, bewoners en gemeente).

Aan het werk: aanpak toepassen die past bij het vraagstuUaard van de verschillen en de
deelnemers. Er zijn verschillende mogelijkheden, waaronder de methode van Deep Democracy. Het
belangrijkste doel is dat partijen actief aan de slag gaan met elkaar.

Alle partijen komen met voorstellen wat zij kunnen bijdragen om tot oplossingen te komen voor het
zonnepark en een eerste gedachtewisseling hierover.

Bijeenkomst 4: er samen uitkomen

o Met elkaar tot overeenstemming komen over het plan en de uitkomsten vastleggen

¡ Het resultaat van de overeenstemming wordt op papier vastgelegd.

Stap 4: Uitwerken van de oplossingen en evalueren

Voer de afspraken uit en maak daarover waar nodig afspraken.
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