Geachte voorzitter, geachte commissieleden,
In de vorige versie van het uitvoeringsplan zonnevelden (mei 2021) kwam het woord
zonneladder tweemaal voor. In de voorliggende versie wordt de zonneladder welhaast
gepredikt. De zonneladder zal gebruikt gaan worden bij de beoordeling van plannen en
de zonneladder zal eveneens gebruikt gaan worden om plannen onderling te vergelijken
zodat de beste plannen gekozen kunnen worden.
Als je tegelijkertijd alleen grootschalige initiatieven wenst mee te nemen binnen de RES
plannen en de Stedin infrastructuur ontoereikend is om bijvoorbeeld staldaken te
gebruiken, blijf je dus steken waar wij een half jaar geleden ook stonden. Weilanden. En
in de kansenkaart staan dus ook alleen weilanden. Slechts één trede van de zonneladder
is aangewezen in de kansenkaarten. Het benoemen van de zonneladder zijn dus eigenlijk
alleen maar mooie woorden die ons gerust zouden moeten stellen.
De huidige omschrijving aangaande participatie van omwonenden biedt ruimte voor
misbruik middels een stroman waardoor omwonenden buiten spel worden gezet. De door
LTO aangedragen oplossing daarvoor uit de gemeente Ronde Venen is blijkbaar van tafel
geveegd.
De door inwoners gedane suggestie om binnen de zonneladder op zoek te gaan naar
ruimte bij harde infrastructuur blijkt nu opgepakt te zijn. Stichtse Vecht is aangehaakt bij
de OER plannen. Daar zijn wij blij mee, maar er blijft toch wel een bijsmaakje hangen.
De gemeente neemt te weinig initiatief, toont te weinig ambitie en heeft wellicht te
weinig mensen beschikbaar om aan de plannen te werken.
Daarom stellen wij voor om besluitvorming over de voorliggen plannen op te schorten.
Bezint eer ge begint. Het vaststellen van het uitvoeringsplan zonnevelden is een
onomkeerbaar iets dat burgers, commissie- en raadsleden en het college buiten spel
zetten zodra er één plan voor een zonneweide van 11Ha binnen komt.
Laten wij gebruik maken van alle kennis die in de gemeente aanwezig is. Laten beter
kijken naar alle uitdagingen waar wij voor staan. Woningbouw, duurzame landbouw en
de energietransitie vragen om een integrale aanpak. Die ontbreekt nu. Door dit
gezamenlijk te doen ontstaat er vanzelf draagvlak.
De plannen kunnen en moeten beter!
Met vriendelijke groet,
Ron van Bekkum

