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Inleiding 

Met het vaststellen van het raadsvoorstel Contouren Duurzaam Bedrijf (kenmerk 
201 1.0041 171) op 12 april jl. is eerder besloten een kwartiermaker / beoogd directeur te 
selecteren die de stappen doorloopt die nodig zijn voor de oprichting van het Duurzaam 
Bedrijf (hierna: DeB). De kwartiermaker wordt de opdracht gegeven om een 
ondernemingsplan en een projectenplan op te stellen en vervolgens een bijbehorende 
bestuursstructuur aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. 
Met deze nota besluiten wij over het profiel en de aanstelling van de kwartiermaker tot aan 
de oprichting van het DeB. De besluitvorming over de aanstelling van de directeur van het 
DeB zal plaatsvinden bij het raadsvoorstel over het ondernemingsplan en de 
bestuursstructuur van het DeB. Het college besluit dan ook om de besluitvorming over de 
kwartiermaker los te koppelen van de besluitvorming over de aanstelling van de directeur 
van het DeB. 

Taken van de kwartiermaker 

In de periode tot aan de (formele) oprichting van het DeB werkt de kwartiermaker de plannen 
voor het DeB uit. Daarna willen wij de raad voorstellen in te stemmen met deze plannen en 
zullen wij (na instemming van de raad) het DeB oprichten. 

Voor de voorbereiding van het DeB willen wij, mede conform het ingediende amendement 
en bijbehorende toelichting op het raadsvoorstel Contouren DeB, de kwartiermaker 
opdragen om een ondernemingsplan, een projectenplan en een bijbehorende 
bestuursstructuur uit te werken en als onderdeel daarvan: 
o Samen met deelnemende partijen voorstellen op te stellen voor vijf projecten met een 

schaalgrootte van ca. f: 0,5 miljoen. 
r_i Intentioneel overeenkomst te bereiken met de partijen die in deze projecten participeren 
Daarnaast zal de kwartiermaker de oprichting van het DeB voorbereiden. De kwartiermaker 
wordt hierbij ondersteund door de gemeentelijke organisatie waarbij o.m. het toetsingskader 
verbonden partijen betrokken wordt. 

De kwartiermaker wordt toegestaan t.z.t. te solliciteren naar de functie van directeur DeB. 
De kwartiermaker mag om integriteitsredenen geen aanmerkelijk belang hebben in bedrijven 
die gebruik kunnen maken van de middelen die het DeB in de toekomst beschikbaar stelt. 
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Profiel 

Van de kwartiermaker (mlv) wordt verwacht dat deze spoedig afspraken maakt met 
marktpartijen voor het tot stand komen van een aantal energieprojecten in Haarlemmermeer 
die er toe doen. De opgave voor het DeB is complex. 
Daarom zoeken wij een kwartiermaker die: 
n Partijen bij elkaar brengt die energieprojecten realiseren en die commitment genereert. 
i I Via onderhandelingen met private partijen en financiële instellingen, 'makelt en schakelt' 

opdat deze projecten spoedig tot stand komen. 
n Beschikt over een adequaat netwerk in Haarlemmermeer en daar buiten. 
i I Vervolgens door middel van participaties voor de projecten sluitende businesscases 

mogelijk maakt. 
De taken en het profiel van de kwartiermaker zijn vermeld in bijlage 1. 

Inmiddels zijn voor de opdracht van kwartiermaker verschillende kandidaten gepolst. Een 
kandidaat voldoet aan dit profiel. Deze kandidaat heeft tijd en is bereid om de (part- time) 
opdracht op detacheringbasis te aanvaarden voor de periode van juli tot en met december 
2012. Als opdracht wordt meegegeven dat uiterlijk december de werkzaamheden afgerond 
en besluitrijp moeten zijn zodat in het vierde kwartaal besluitvorming zal plaatsvinden over 
een go-no go. 

Middelen 

De voorbereidingskosten tot aan de daadwerkelijke oprichting van het DeB zijn begroot op 
maximaal E 60.000 en worden gedekt uit het programma 9 Ruimtelijke ontwikkelingen en 
duurzaamheid, product 720 milieubeleid. 

Opdracht en inkoopbeleid 

De kosten van de opdracht aan de kwartiermaker tot aan de oprichting zullen naar 
verwachting tussen E 35.000.- en £ 60.000.- bedragen. Om doelmatigheidsredenen 
(beschikking over uitgebreid netwerk, ervaring met ondernemen, affiniteit met duurzaamheid 
en het feit dat de kwartiermaker als directeur kan worden aangesteld na selectieprocedure) 
kan het college op advies van de inkoopboard instemmen met I op 1 gunning van de 
kwartiermakeropdracht die tevens qua duur en omvang beperkt is. 

Communicatie 
Direct na het B&W besluit zal de opdracht aan de kwartiermaker gegeven worden en zullen 
de partners per brief op de hoogte gesteld worden. In overleg met de kwartiermaker wordt 
tevens een persbericht opgesteld zodat belangstellenden voor het DeB weten bij wie ze zich 
kunnen melden. 
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Besluit 

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. de besluitvorming over de aanstelling van de kwartiermaker los te koppelen van de 

besluitvorming over de aanstelling van de directeur van het duurzaam bedrijf. 
2. in te stemmen met de taken en het profiel van de kwartiermaker van het DeB. 
3. In te stemmen met het 1 op l gunnen van de kwartiermaker-opdracht . 
4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haa$.qmmermeer, 

Bijiage(n) 

1. Profiel Kwartiermaker Duurzaam Bedrijf 



Bijlage 1 Profiel kwa&iermaker Duurzaam Bedrijf (mlv) 

De gemeente Haarlemmermeer wil met het Duurzaam bedrijf een versnelling van energiebesparing en 
opwekking van duurzame energie bereiken. 

Het Duurzaam Bedrijf (hierna: DeB) is een participatiebedrijf in de vorm van een BV met de gemeente 
als enig aandeelhouder; het richt zich op deelneming in bedrijfsmatige projecten die tot doel hebben 
het leveren van producten en diensten aan inwoners en bedrijven in Haarlemmermeer en die 
bijdragen aan energiebesparing, duurzame energieopwekking en C02- reductie. Het DeB is een 
slanke en flexibele organisatie, met korte lijnen naar de gemeente Haarlemmermeer. Het neemt 
enkele mensen in dienst, of huurt deze in, voor de uitvoering van projectondersteunende 
activiteiten. 

Kwartiermaker Duurzaam bedrijf (W) 

Van de kwartiermaker wordt verwacht dat deze spoedig afspraken maakt met marktpartijen voor het 
tot stand komen van een aantal energieprojecten in Haarlemmermeer die er toe doen. De opgave 
voor het DeB is complex. Daarom zoeken wij een kwartiermaker: 
o Die partijen bij elkaar brengt die energieprojecten realiseren en die commitment genereert. 
i 1  Die via onderhandelingen met private partijen en financiële instellingen, 'makelt en schakelt' opdat 

deze projecten spoedig tot stand komen. 
i1 Die beschikt over een adequaat netwerk in Haarlemmermeer en daar buiten. 
r1 Die vervolgens door middel van participaties voor de projecten sluitende businesscases mogelijk 

maakt. 

De opdracht aan de kwartiermaker is in het komende halfjaar tot aan de oprichting van het DeB, de 
totstandkoming van het DeB voor te bereiden. Wij verwachten dat hij 1 zij daarvoor o.a. een 
ondernemingsplan, een projectenplan en een bijbehorende bestuursstructuur ontwikkelt en als 
onderdeel daarvan: 
[i Samen met deelnemende partijen voorstellen opstelt voor ca. vijf projecten met een schaalgrootte 

van minimaal ca. £ 0,5 miljoen. 
I I Intentioneel overeenkomst bereikt met de partijen die in deze projecten participeren. 

De kwartiermaker wordt een intermediair. Hij /zi j  gaat actief op zoek naar projecten en weet de 
kansen ervan in te schatten en te vergroten. Bij het inschatten van kansen en het verbeteren ervan ligt 
nadruk op de financiële kant daarvan. De inhoudelijke ideeën komen vooral van de ondernemers 
maar de kwartiermaker is wel in staat om mee te denken over creatieve oplossingen en business 
plannen en project ideeën te beoordelen. 
Voor deze functie is het daarom voorts van belang dat de kwartiermaker: 

- Over kennis beschikt van financial engeneering (o.a. op de hoogte is van subsidies en 

regelingen voor bijvoorbeeld startende bedrijven) dan wel de beschikbaarheid van deze kennis 
kan organiseren. 

- Affiniteit met en kennis heeft van duurzaamheid. 
- Beschikt over ervaring met opzetten van bedrijvenlprojecten. 

- Integer is. 


