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De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 7 oktober 2021

Onderwerp: Regionale Energiestrategie, organiseren energieconferentie

De raad, 

Gehoord hebben de beraadslaging,

Overwegende dat:
- Stichting Mooi ’t Goy voorgesteld heeft een conferentie in het buitengebied van Houten te organiseren over 
co-creatie van energie-initiatieven;
- Centrale vragen hierin zijn: technische mogelijkheden en kansen die nu in de markt aanwezig zijn, 
mogelijkheden voor lokale participatie en hoe gezondheid van inwoners van het buitengebied kan worden 
geborgd;
- Houten haar deel in de opgave voor het opwekken van duurzame elektriciteit gestand wil doen waarbij de 
inwoners betrokken zijn.

Van oordeel dat:
- In Houten veel potentie is voor energie-initiatieven, maar nu vooral naar het buitengebied van Houten 
gekeken wordt;
- Inwoners van het buitengebied graag betrokken willen worden, als partner of co-creators van initiatieven, 
en mee willen praten of invloed willen uitoefenen op initiatieven;
- Inwoners van het buitengebied zich tot nu toe onvoldoende betrokken voelen bij of eigenaar voelen van de 
RES, hoewel velen wel de doelen van de RES onderschrijven en inwoners van het buitengebied niet het 
gevoel hebben op hetzelfde kennisniveau te kunnen handelen;
- Met het oog op verdere ontwikkeling van de RES (2.0 en verder) betrokkenheid bij en kennis over de 
mogelijkheden van het opwekken van duurzame elektriciteit van alle inwoners nodig is.
Roept het college van B&W op:

1) In januari 2022 een energieconferentie met vertegenwoordigers uit het buitengebied te organiseren, met 
als centrale vraag hoe co-creatie samen met inwoners in het buitengebied kan worden vormgegeven. Deze 
conferentie is voor álle inwoners, ambtenaren, raads- en collegeleden van Houten, die dan inzicht krijgen in 
de technische mogelijkheden en kansen die nu aan de orde zijn, hoe draagvlak kan worden verkregen 
(zoals door lokale participatie) en hoe we de gezondheid van de inwoners kunnen borgen.

2) De kosten te dekken uit de begroting en dekking hiervoor te zoeken binnen de begroting duurzame 
leefomgeving, of een andere dekking voor te stellen uit bijvoorbeeld het communicatiebudget van de 
gemeente Houten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
Pascal Ooms  Will Mossink        Mark Honkoop   Robert Pelleboer    Wayne Wilson
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