SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 22 november 2013.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Duurzaamheidsfonds.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. A.s. woensdagavond vindt in het theater de eerste publieksbijeenkomst plaats, waarbij beslist wordt welke
projecten beloond worden met een financiële bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds. Wie beslist welke kanshebbers die avond daarvoor worden uitgenodigd en op basis van welke criteria en spelregels is dat gegaan?
2. Wie organiseert deze avond, wat zijn de kosten, wie betaalt die en wat is de link met het optreden van een cabaretgroep met het beoordelen van de voorgedragen duurzaamheidsprojecten?
3. Het Duurzaamheidsfonds dient volgens u vanwege het beheer van de geldelijke middelen ondergebracht te
worden in een stichting. Waarom een stichting en deelt u onze mening dat het te vroeg is nu al projecten financieel te belonen vanuit het Duurzaamheidsfonds, terwijl de stichting nog moet worden opgericht?
4. Waarom is het voorstel tot oprichting van een stichting nog niet aan de raad voorgelegd, wanneer komt u met
dat voorstel, hoeveel gaan de organisatiekosten van deze stichting bedragen en wie gaan volgens u deel uitmaken
van het stichtingsbestuur?
5. Het Duurzaamheidfonds is een publiek-privaat fonds. Gemeente Houten samen met Eneco. Heeft Eneco zich
daarmee een bevoorrechte positie verworven binnen onze gemeente, zo ja, hoe onafhankelijk is de gemeente tegenover deze marktpartij en ziet u deze participatie aan dit fonds als een kerntaak van de gemeente?
6. Het Duurzaamheidsfonds wordt door de gemeente gevoed uit de opbrengst van het aan Eneco verleende opstalrecht voor de bouw van de windmolens. Waarom worden deze middelen dan niet eerst aangewend om aan
klachten van omwonenden voldoende tegemoet te komen?
Toelichting: ITH juicht bevordering van het verduurzamen van Houten van harte toe. Wij vragen ons evenwel af
of de wijze waarop u dit nu doet, namelijk via een samenwerkingsverband met één marktpartij, wel wenselijk is.
Instelling van het Duurzaamheidsfonds houdt rechtstreeks verband met de bouw van de drie windmolens aan de
Veerwagenweg. Gemeente stort 25.000,-- euro in dit fonds, evenals Eneco en UWind. Stand van het Duurzaamheidsfonds: 50.000,-- euro. Ter stimulering van duurzaamheidsinitiatieven.
ITH vindt dat de opbrengst uit het opstalrecht eerst aangewend dient te worden om de problemen op te lossen,
die het gevolg zijn van de komst van het windmolenpark, zoals geluidshinder, slechte t.v.-ontvangst, alsmede
compensatie voor gedupeerden. In dat verband pleit ITH ook voor een gedegen geluids- en acoestisch onderzoek
door een gespecialiseerd en deskundig bureau, dat geheel onafhankelijk van gemeente en Eneco opereert.
In afwachting van uw reactie, teken ik,
hoogachtend en met groet,

Gerard Zandbergen.
Fractievoorzitter I.T.H.

