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Burgerinitiatief Inpassing zonnevelden en windmolens in Houten
Geachte heer Miltenburg, geachte heer Schreuders,
Hartelijk dank voor uw burgerinitiatief ‘Inpassing zonnevelden en windmolens in Houten’ dat u heeft
ingediend bij de griffie van de gemeente Houten. Een burgerinitiatief wordt voorgelegd aan de
agendacommissie om te kijken of het voldoet aan de eisen.
Beoordeling burgerinitiatief
Het burgerinitiatief Inpassing zonnevelden en windmolens in Houten voldoet niet aan de eisen van
een burgerinitiatief. Het betreft lopend gemeentelijk beleid. Op dit moment is de gemeente Houten
reeds in overleg in de regio om te komen tot een Regionale Energie- en Strategie agenda (RES). Er
zijn diverse informatieavonden georganiseerd waar u zelf ook aanwezig was. Tevens heeft Mooi ’t
Goy reeds met de gemeente Houten gesproken over haar ideeën. Uw ideeën zoals opgeschreven
in het burgerinitiatief, zijn bekend bij het college. U heeft met wethouder De Groot reguliere
overleggen en een overleg over de RES gehad. Tevens heeft de gemeente een extra avond voor
enkel Houtenaren belegd om zo de input van Houten in regioverband nog eens goed te kunnen
horen. Daar heeft u zich ook voor aangemeld.
Inspreken in Ronde Tafelgesprek
De gemeenteraad stelt de zogenaamde RES vast. Uw input komt dan aan bod. Op het moment dat
de RES op de agenda van de Ronde Tafelgesprekken (RTG) van de gemeenteraad staat, dan is
het moment dat u kunt inspreken en uw mening kunt geven in een vergadering van de raad. De
raad kan dan kennis nemen van uw visie, de reactie van het college en kan met u hierover in
gesprek. Op dat moment kunnen ook alle andere betrokkenen inspreken bij de gemeenteraad. De
raad kan op die manier alle informatie tot zich nemen en aan de hand daarvan een besluit nemen in
de raadsvergadering die volgt op de RTG. Naar verwachting gebeurt dit na de zomer 2021. Het
komt dan niet tot een raadsbesluit over het burgerinitiatief, maar wellicht dat raads- en
commissieleden uw input meenemen in eventuele moties en amendementen horende bij het
raadsvoorstel over de RES.
Gesprek met college
De agendacommissie waardeert al het werk dat u reeds verricht heeft. Uw input als Stichting Mooi ’t
Goy die u reeds heeft opgehaald, gesteund door maar liefst 126 inwoners van ’t Goy en 3 uit
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Houten, wilt de agendacommissie niet verloren laten gaan. Zij draagt deze input over aan het
college. De agendacommissie ziet graag dat het college en de betreffende ambtelijke
ondersteuning met u (nogmaals) in gesprek gaat om uw input goed te borgen. Het college zal u dan
ook contacteren om dit gesprek in te plannen. Als u wilt, kan ik daar als griffier bij aansluiten.
De gemeenteraad zal op de hoogte worden gebracht van deze brief. Uw input willen wij met uw
toestemming ook op de lijst ingekomen stukken plaatsen en nogmaals actief onder de aandacht
brengen van de gemeenteraad. U heeft dit zelf ook al gedaan bij de verschillende fracties.
Nogmaals hartelijk dank voor de tijd en energie die u samen in dit onderwerp steekt. Ik hoop u
(digitaal) te zien in een gesprek zodat u zeker weten gehoord bent. Het doet het gemeentebestuur
goed dat we fijne inwoners hebben die zich graag willen inzetten voor de omgeving.
Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met mij via telefoonnummer (030) 63 92 611.
Met vriendelijke groet,
de griffier van de gemeente Houten

Charlotte Visser
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