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Motie
Reg. Nr. M 21.7
Agendapunt: 21.
Onderwerp: Eerlijke participatie

De Raad van de gemeente in vergadering bijeen op 29 september 2020,
Regionale energiestrategie (RES).
We werken in regionaal verband aan een regionale energiestrategie (RES). De gemeente Stichtse Vecht is
onderdeel van de regio U16 waarin samengewerkt wordt aan de RES. In de RES geven we aan hoe de regio U16 gaat bijdragen aan de landelijke opgave om in 2030 49% CO2 uitstoot gereduceerd te hebben ten
opzichte van 1990. Op dit moment worden mogelijke zoekgebieden voor de grootschalige opwek van zonneen windenergie verkend. Gebieden binnen onze gemeente staan op de lijst. Op een later moment wordt de
uiteindelijke selectie van de meest kansrijke zoekgebieden op regionaal niveau vastgesteld.
Participatie is belangrijk bij het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Hoe kijken inwoners, bedrijven en belangenverenigingen naar grootschalige energieopwekking in Stichtse Vecht? en de impact op hun leefomgeving. De voorliggende motie gaat in de kern over een gelijke informatiepositie van alle
betrokkenen, met een goed inzicht in alle haalbare opties voor duurzame grootschalige energieopwekking.
overwegende dat:
- deze motie het addendum op het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018 - 2022 respecteert:
A. de Regionale Energie Strategie is voor het college leidend voor de gemeentelijke klimaatambities;
B. het college werkt deze coalitieperiode niet mee aan aanvragen voor biomassa en windmolens;
-

inwoners bij een -eerlijke participatie proces- inzicht dienen te hebben in de verschillende voor-en
nadelen tussen opties van grootschalige energie opwekking en weet hebben van regionale zoekgebieden naar windenergie binnen onze gemeente;

-

de raad participatie hoog in het vaandel heeft en er alles aan doet om de inwoners van Stichtse
Vecht met gelijke informatie in positie te brengen voor eerlijke participatie;

-

de omgevingswet juist de bedoeling heeft om inwoners, bedrijven en andere partijen een gelijke informatiepositie te geven: iedereen kan dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving bekijken en
gebruiken;

verzoekt het college:
1. de toekomstige bevindingen van de U16-verkenning -zoekgebieden naar grootschalige duurzame energie opwekking- in te brengen in de participatiemomenten met inwoners, met name bij
de omgevingsvisie en omgevingsplannen;
2. de resultaten van deze U16- verkenning duidelijk te communiceren, zodat inwoners een goed
beeld hebben van de ruimtelijke impact en kosten en opbrengsten van de verschillende opties
van grootschalige duurzame energie opwekking;

en gaat over tot de orde van de dag.
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