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Utrechters hebben energieplan gereed
Daar is het dan, het
nieuwe energieplan
naar aanleiding van

het laatste moment enthou-

siast en voelden zich ook
"Ik heb heel erg

gehoord.

het idee dat er iets met onze
ideeën wordt gedaan", zegl
een deelneemster. Zij had
ook het gevoel dat de meerderheid van de groep het op
hoofdlijnen eens was. "Dat
zie je ook aan de sfeer bij zo'n

de drie gehouden

stadsgesprekken.

Wethouder Van
Hooijdonk ziet het
vooral als een steun om
arnbitieus te werk te

.IK

gaan.

HEB HEEL ERG HET
GEVOEL DAT ER IETS

Door Paul Hustinx

MET ONZE IDEEËN
WORDT GEDAAN'

urREcHT - Deelnemers lijken
tamelijk eensgezind, maar
vragen zich af of het in de
praktijk even gemakkelijk

zal verlopen. De laatste de-

tails na de laatste gespreksdag moeten nog worden uitgewerkt, maar symbolisch

werd het door een representatieve groep Utrechters uitgedachte Energieplan - met
als titel 'Utrecht: energiek

middelpunt van het land'

-

zaterdag al overhandigd aan

wethouder Van Hooijdonk,
die vooral heel trots was op
het resultaat en hoe het tot
stand was gekomen.

uit het plan:
alle geschikte daken worden voorzien van zonnepanelen, alle ruimte voor
zonnevelden, in de binnenstad op termijn alleen nog
elektrische auto's en ook

Enkele ideeën

voor windenergie is ruimte.

Uitdrukkelijk alleen ideeên

met meer dan tweederde
steun waren opgenomen.
De deelnemers bleven tot

slot", zegt ook
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gemeente-

woordvoerder Gerard Derksen. Deelnemers wilden niet
alleen betrokken blijven bij
de verdere uitvoering, maar
ook een vinger aan de pols
houden, want zij willen niet
pas in 2030 resultaten zien,
maar in 2016, bewust als zij
zich waren van de weerbarstige praktijk.
Wethouder Van Hooijdonk
is vooral verrast door de grote steun voor zonne-energie,

want zij hoort ook vaak

ge-

luiden dat zonnepanelen de
schoonheid van de stad niet
bevorderen. Iets soortgelijks
geldt voor stadsverwar-

ming. "We ervaren het als
een mandaat orn echt ambitieus te zíin, want er komt
een moment dat we van het
gas af moeten."

Opvallend is

dat ook het gevoeliger thema windenergie in het plan
staat, zij het 'op voldoende

afstand van woonwijken',

met aanpassingen in

ge-

Wethouder Van Hooijdonk is vooral verrast door de grote steun voor zonne-energie, want zij hoort ook vaak geluiden dat
zonnepanelen de schoonheid van de stad niet bevorderen.

val van overlast en vroege
betrokkenheid van omwonenden. Helder genoeg voor

gedragen beleid? Volgens
]an Sakko van de Buren van
Lage Weide, positief over debatten als deze, was de discussie over dit onderwerp
toch een stuk specifieker
dan wat hij terugleest. Voor
Simone Maase van Energie-

U wijst de passage op draag-

vlak onder Utrechters, wat
kan worden aangevoerd bij
tegenstand tegen een volgens haar nu noodzakelijk
bestuurlijk besluit. Sakko
plaatst vraagtekens bij de
centrale rol van bureau Eco-

fys, ook betrokken bij het
Lage -Weide -windmolenplan, bij dit debat.

Serieus nemen
VVD-raadslid André van Schie wil de uitkomsten van
dit debat zeer serieus nemen bij de verdere besluitvorming.
Wel wijst hÍj op beloften die hij zijn kiezers d gedaan
heeft, maar bij het zoeken noaÍ compr:omissen heeft dit
gesprek zeker invloed, 'en misschien halen we er nog
dingen uit voor komende verkiezingsprogramma's.

