
Collegebericht 
Collegevergadering:  19 oktober 2021 

 

921043 1/2 

Zaaknummer : 921043  
Team : Ruimtelijk Beleid Heemstede  
Portefeuillehouder : N.F. Mulder  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Collegebericht: Stand van zaken participatie zon op parkeerterrein sportpark 
Groenendaal  
 
Aanleiding 
In juni 2021 is door de gemeenteraad ingestemd met het participatieplan voor zon 
op parkeerterrein sportpark Groenendaal, om zo verder invulling te geven aan het 
generieke zoekgebied zon op parkeren uit de RES 1.0 Noord-Holland Zuid. In deze 
stand van zaken informeren we over het plan van aanpak, de planning en 
communicatie.     
 
Algemene stand van zaken 
Heemstede is één van de eerste gemeenten die aan de slag gaan met het uitwerken 
van de, binnen de RES 1.0 vastgestelde, generieke zoekgebieden. Zo werken we 
het zoekgebied zon op parkeren uit als pilot middels een zo genoemd research lab 
(versnelde innovatie). Vanuit het RES programma is voorgesteld het 
participatietraject samen met What design can do vorm te geven. Dit betekent dat 
de financiering van dit participatietraject door het RES programma op zich wordt 
genomen. Op dit moment is samen met What design can do verder uitwerking 
gegeven aan het door de raad vastgestelde participatieplan door middel van een 
plan van aanpak.  
 
Plan van aanpak participatie 
Het opgestelde plan van aanpak is een uitwerking van het al vastgestelde 
participatieplan. In het plan zijn wederom de aanleiding, het doel en de doelgroepen 
van het participatieplan opgenomen. Ook is er een kort overzicht te vinden van de 
voorlopige randvoorwaarden voor het realiseren van zon op het parkeerterrein. Het 
grootste deel van het plan bestaat uit een nadere uitwerking van de fases uit het 
eerder vastgestelde participatieplan.  
 
Fase 1 Research & Programma van Eisen 
In de eerste fase onderzoeken, toetsen en halen we de voorwaarden, overwegingen, 
barrières en kansen op door middel van gesprekken met stakeholders, overige 
experts en de doelgroepen uit het participatieplan. Met de doelgroepen uit het 
participatieplan starten we vervolgens de researchlabs (drie stuks): 

1. Researchlab: inzichten ophalen 
2. Researchlab: Co-creatie 
3. Researchlab: Co-creatie en uitwerking 

 
Na deze researchlabs wordt een voorlopig programma van eisen opgesteld. Dit 
programma van eisen wordt voor zienswijzen aan de raad voorgelegd.  
 
 
 
 

https://www.whatdesigncando.com/
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Fase 2 Visie, Schetsontwerp & Pitch-Presentatie 
In de tweede fase word het programma van eisen door verschillende ontwerpers 
uitgewerkt tot een aantal ontwerpen en zullen deze worden beoordeeld. Hier zal een 
voorlopig schetsontwerp geselecteerd worden voor verder uitwerking.  
 
Het schetsontwerp wordt voor zienswijzen aan de raad voorgelegd.  
 
Vervolg en rolbepaling gemeente bij realisatie 
Na het afronden van de eerste en tweede fase van het participatietraject wordt  
gestart met de uitwerking en de realisatie. De bedoeling is dat in de volgende fase 
een marktconsultatie plaatsvindt, een businesscase wordt uitgewerkt en dat samen 
met potentiële partners (geïdentificeerd in fase één en twee) een consortium wordt 
gebouwd. Dit consortium bestaat uit een aantal partners dat de intentie heeft het 
project gezamenlijk te ontwikkelen. Uiteindelijk zal dan een definitief ontwerp worden 
gemaakt en vastgesteld door de raad.  
 
Om een consortium te kunnen bouwen is het van belang voor de gemeente dat deze 
haar rol bepaalt in dit consortium en zo bij de realisatie van zon op het parkeerterrein. 
Om de rol van de gemeente te bepalen is het belangrijk om allereerst uit te werken 
welke rol de gemeente wil innemen in de algehele energietransitie, om vervolgens 
in te zoomen op het project zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal. Hiervoor 
zal een advies opgesteld worden van de gemeentelijk rolbepaling om dit vervolgens 
bestuurlijk te laten toetsen en vast te stellen. Mogelijke rollen zijn bijvoorbeeld: 
faciliteren, stimuleren, risicodragend participeren of ondernemen.  
 
Planning 

Aan het eind van de eerste fase wordt de raad uitgebreid geïnformeerd en indien 
nodig om zienswijze gevraagd. Na de tweede fase wordt het ontwerp vastgesteld 
door de raad.  
 
Communicatie 
De verschillende doelgroepen uit het participatieplan zullen voorafgaand aan het 
participatie traject worden uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst. Hier krijgen 
zij informatie over het hele project, wordt hen verteld wat er van hen wordt verwacht 
en kunnen zij zich inschrijven om deel te nemen aan het participatietraject.  
 
Inwoners worden door middel van de projectpagina en de overige communicatie 
kanalen op de hoogte gehouden van de voortgang.  
 
De raad wordt door middel van een stand van zaken, collegebericht of collegebesluit 
na elke stap in het participatietraject geïnformeerd over de voortgang. 

Fase & Besluitvorming Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei 

Opstellen plan van 
aanpak 

          

1e fase Plan van aanpak           
2e fase Plan van 
aanpak 

          

 
 


