Motie Werkatelier schone energie Zeist
De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 24 januari 2017;
Constaterende:
 Dat de Raad het College verzocht heeft op korte termijn met een Energievisie voor Zeist te
komen;
 Dat maatschappelijk draagvlak, binnen de gemeente, voor de ruimtelijke impact van een grote
toename van schone energieproductie die noodzakelijk is voor het slagen van de Energievisie;
 Dat het niet tijdig betrekken van de omgeving en deskundigen, bij veranderingen met een grote
impact, leidt tot weerstand en escalatie (rv Houtenergiecentrale);
 Dat snelheid geboden is om, de in de Milieuvisie geformuleerde ambitie ‘Zeist klimaat neutraal in
2030’, te behalen;
Overwegende:
 Dat draagvlak het best gecreëerd wordt door het betrekken van de belanghebbende bij de planning
en ontwikkeling van de Energievisie;
 Dat iedereen (bewoners, bedrijven en instellingen) energie gebruikt en dus alle energiegebruikers
vertegenwoordigd moeten zijn in het draagvlak;
 Dat de realisatie van de Energievisie niet alleen door de gemeente gedragen kan worden dus dat
participatie van stakeholders wenselijk is;
Roept het college op:
 Op korte termijn starten van een werkatelier schone energie Zeist met als doelstelling: het leveren
van input voor de Energievisie. De input bestaat uit de volgende onderdelen:
o Inventariseren mogelijkheden en draagvlak voor de opwekking schone energie op grote
schaal binnen de gemeente Zeist;
o Aanreiken beschikbare locaties voor de opwekking van wind- of zonne-energie;
o Inventariseren mogelijkheden voor participatie door stakeholders bij de realisatie van de
Energievisie;
o Voor- en nadelen en opbrengst van de verschillende alternatieven;
 Bij dit atelier alle relevante stakeholders te betrekken zoals: bewoners, bedrijven, instellingen,
grondeigenaren en de netbeheerder;
 De realisatie van het werkatelier te beleggen bij Stichting Energie Zeist in samenwerking met de
strategische adviseurs van de gemeente en eventueel noodzakelijke externe expertise;
 De resultaten van het werkatelier te verwerken in de Energievisie voor Zeist.
En gaat over tot de orde van de dag.
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