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Voorbereiding besluit
Zijn mening te geven over het voorliggende raadsvoorstel en zich voor te bereiden op
besluitvorming.
Collegelid
Van Hamersveld
Kemmerling
Ambtenaren
Van Kan
Rijsbosch
Dassen (D66), Dijksterhuis (CU), Janssen (GL), Molenkamp (SP), NoortmanNieuwendijk (CDA), Smulders (PvdA), Steenbeek-Los (OPA), Voogt (VVD)
- de heer H. Wesselingh, Hoevelaken Bereikbaar
- de heer D. Kramer, Duurzaam Soesterkwartier
- de heer J. Bijvank, namens Vereniging Dorpsbelangen Hoogland
- de heer H. Kursten, namens Energielokaal
- de heer F. van Gaal
De insprekers hebben het woord gevoerd en vragen beantwoord van woordvoerders.
Vragen hadden o.a. betrekking op:
- zonnepanelen in Hoogland-West (ecologische zone)
- eventuele rol Hoevelaken Bereikbaar bij haalbaarheidsstudies
- economische activiteiten Duurzaam Soesterkwartier (teruggeven eventuele winst
aan wijk)
Vervolgens hebben woordvoerders zich tijdens een 1-minuutronde uitgesproken over
het raadsvoorstel. OPA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP en D66 kunnen
instemmen met de beslispunten. CDA en VVD steunen het raadsvoorstel niet. CDA
geeft hierbij aan geen windmolens binnen de Amersfoortse gemeentegrenzen te
willen en VVD wil inzetten op het benutten van dakpotentieel voor zonne-energie en
het isoleren van gebouwen.
Hierna heeft de wethouder vragen van woordvoerders beantwoord en is men met
elkaar in debat gegaan. Besproken onderwerpen waren o.a.:
- maatschappelijk draagvlak
- toetsen plannen op uitvoerbaarheid zonder gemeentelijke subsidies
- wel/niet opofferen natuur voor zonne-energievelden
- vragen uit stad meenemen bij haalbaarheidsonderzoeken

Toezeggingen

Advies aan het
presidium

VVD komt mogelijk met een motie of amendement.
Wethouder Kemmerling zegt toe:
- vragen uit de stad mee te nemen bij de haalbaarheidsonderzoeken;
- dat de haalbaarheidsonderzoeken binnen enkele maanden zijn afgerond;
- schriftelijk te reageren naar de raad over:
o wanneer een Plan van Aanpak voor een CO2-neutrale stad in 2030 naar de
raad komt;
o wat voor organisatie de haalbaarheidsonderzoeken gaat uitvoeren.
Naar Het Besluit, zonder debat, met moties en amendementen

