Inbreng Stefan van Aalst
Dank u wel voor de mogelijkheid om een paar woorden te vertellen.
Mijn naam is Stefan van Aalst en samen met Ellie Platt en Martine Speekenbrink hebben
kort maar heftig een actie opgezet tegen de HoutEnergieCentrale. Op 6 december hebben
we ruim 1500 handtekeningen overhandigd aan u.
Gisteravond vroeg mijn jongste zoon hoe laat ik thuis was vandaag. Ik vertelde hem dat ik
ook nog naar het gemeentehuis ging. Hij vroeg waarom.
Ik was al op weg om een deel van de speech te vertellen die ik had voorbereid. Het deel
waarin ik vertelde dat na de 6 december bijeenkomst dat we contact hebben gezocht met
wethouder Varkenvisser met een concreet voorstel hoe we een proces in konden ingaan om
te komen tot gedragen keuzes. Dat wethouder Varkenvisser hier aangenaam verrast door
was en dit idee heeft meegenomen in het voorstel dat nu voor u ligt.
Ik, Ellie, Martine en heel veel anderen zijn erg betrokken bij een gezonde leefomgeving.
CO2- en fijnstofreductie hoort hier ook bij. Wij hebben aangegeven dat wij en met ons veel
andere Zeistenaren willen inzetten om dit te realiseren.
Dit klinkt positief, dit is positief. Maar is dit de reden waarom na een lange werkdag ik hier
sta en niet bij mijn gezin ben? Nee. Hiervoor moet ik teruggrijpen op wat de oproep van de
voorzitter op 6 december: we moeten het democratisch proces niet verstoren.
Hij doelde hier op dat wij Zeisternaren de door ons gekozen volksvertegenwoordigers van
Zeist hun werk moesten laten doen om een blijkbaar lastig besluit te nemen inzake de Hout
Energie Centrale.
Het is namelijk een dossier dat de stempels heeft van ‘het groter belang’ en ‘complexe
materie’. Woorden die wij letterlijk in onze e-mails hebben mogen ontvangen.
6 december stond ook in het teken van een herdenking, een collega die niet te beroerd was
om dingen helder te zeggen waar het op stond, ook al was het confronterend. Voor degenen
onder u die respect voor haar hadden, wil ik ook helder en mogelijk confronterend een
aantal dingen zeggen.
Ik kan u dit zeggen over het groter belang: u bent gekozen door Zeistenaren, het belang van
hun is uw grootste belang; er is geen groter belang voor u dan dat, dit is uw mandaat. Als
Zeistenaren in meerderheid iets vinden, dan bent u als volksvertegenwoordiger verplicht om
hier gehoor aan te geven.

Is het dossier Hout Energie Centrale een complex dossier? Het heeft veel aspecten dat is
zeker. Maar uiteindelijk worden dit soort dossiers een ja of een nee. Als u niet aan de
achterban kunt uitleggen waarom dit dossier een ja moet krijgen, dan moet u niet manieren
proberen te vinden door het achterhouden van informatie, het negeren en bagatelliseren van
feiten, het negeren van uw eigen procedures - in casu bijvoorbeeld het niet betrekken van de
GGZ zie de door u geaccordeerde luchtkwaliteitsnota. Uw taak om zaken voor ons
begrijpbaar te maken, lukt dat niet, dan kunt u ook geen besluiten over nemen. Zoek ons op,
ga met ons in gesprek, wees eerlijk. We zijn niet zo dom als u soms doet dat wij zijn.
Dan hebben we nog de aan vandaag onderliggende Brede Milieuvisie. Deze is groen en rijp.
Op zich leuke ideeën, maar het uitgangspunt had moeten zijn een analyse van wie de
vervuilers zijn met wat (CO2, fijnstof, NOx, etc) en hoeveel. Er is nog geen corrigerend
addendum gemaakt dat het besluit van 6 december recht doet: o.a. de Hout Energie
Centrale staat er nog steeds prominent in.
De recente en komende besluiten of pogingen daartoe van u omvatten groen verruilen voor
woningbouw. Dit is niet alleen een reductie van het absorptievermogen van o.a. CO2,
hierboven op komt extra uitstoot door de bewoners en het extra verkeer dat ze met zich
meebrengen. Hoe begaan bent u met CO2 reductie? Voor wie denkt u te werken? Voor de
Zeistenaren of voor lobbyisten?
Dames en heren, het antwoord op de vraag van mijn zoon waarom ik hier sta vanavond is
omdat ik me ga inzetten, naast mijn drukke baan ten koste van tijd met mijn gezin en vrije
tijd om feitelijk maar één reden: wantrouw. De omissies en pogingen tot versnellingen in
casu dossier Hout Energie Centrale had allerlei alarmbellen bij u moeten laten afgaan. Maar
nee, we moesten een heel circus optuigen om dat te doen wat u had moeten doen; en zelfs
gedurende die tijd vonden er pogingen plaats om ons tegengeluid in te dammen.
Meneer de voorzitter ik deel u zorgen dat de democratische gang onder druk staat, maar in
casu, die komt niet van de tribune, die komt niet van mij. Het komt van hier.
Dit zeggende, de realiteit is zoals ie is. Die enorme negatieve energie die er nog steeds is,
willen wij gaan gebruiken om in onze vrije tijd actief een milieuvriendelijk,
gezondheidsvriendelijk en betaalbaar Zeist te helpen realiseren. En als wat ik vertelde een
ongemakkelijk gevoel geeft en de vraag oproept of dit wel goed komt, dan hebben we een
goed vertrekpunt, want veel mensen die ik ken ervaren dit als ze naar u luisteren of met uw
voorstellen en besluiten worden geconfronteerd. Ook dit is onderdeel van de realiteit. En het
mag niet als verrassing komen: het vertrouwen in de politiek staat al lange tijd onder druk.
Net als wij, heren en dames volksvertegenwoordigers, doe er wat mee!

