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“bijeenkomst Energielandschap Rijnenburg”
Vragen van raadslid G. te Hoonte, VVD
(ingekomen 3 mei 2018)
Op donderdag 17 mei a.s. is een werkbijeenkomst “Energielandschap” gepland in
Rijnenburg. De opmaat naar deze bijeenkomst lijkt omgeven met onrust rond het traject.
Getuige ook de brief van de wethouder over het opstappen van de helft van de
uitwerkingsgroep. De Utrechtse VVD is voornemens om samen met andere fracties een
raadsinformatiebijeenkomst over het participatietraject op zo kort mogelijke termijn te
plannen. Deze zal echter niet voor de bijeenkomst van 17 mei plaatsvinden. Omdat de
Utrechtse VVD vindt dat alle stemmen een plek in het participatietraject rond het
Energielandschap Rijnenburg moet hebben, hebben we de volgende schriftelijke vragen:
1. De bijeenkomst heeft geen vast programma. Hoe gaat het college voorzien in
verslaglegging van voor- en tegenargumenten bij de te presenteren scenario’s?
De schetsen van de scenario’s zijn niet gedeeld met de gemeenteraad, maar worden al wel
getoond tijdens de bijeenkomst. Daarnaast kunnen deelnemers vragen stellen aan
verschillende experts.
2. Kan het college aangeven wat de status van de schetsen is, die getoond zullen
worden, en op welke wijze de de deelnemers geïnformeerd worden over de status?
3. Kan het college aangeven welke experts hun medewerking verlenen aan de
bijeenkomst en op welke wijze zij wel of niet bij het traject betrokken zijn?
4. Deelt het college de mening dat experts over grootschalige energie-opwekking
primair ook voorstanders van de grootschalige energie-opwekking zijn? Zo nee,
waarom niet?
Op basis van mails die aan de gemeenteraad gestuurd zijn constateren wij dat belangen
groepen als de Buren van Rijnenburg en Reijerscop geen platform op de bijeenkomsten
krijgen, terwijl de bovengenoemde experts, maar ook partijen als Rijnenergie, wel platform
hebben.
5. Kan het college deze keuze toelichten? Kunt u ook aangeven op welke wijze
buurtplatforms en eventuele, andere partijen met een kritische houding ten opzichte
van bepaalde vormen van energie-opwekking de ruimte krijgen op 17 mei a.s. en
daarna?
6. Is het college bereid deze vragen te beantwoorden voor donderdag 17 mei a.s. 10.00
uur?

