
Van: BLT-Duurzaamheid duurzaamheid@debilt.nl
Onderwerp: Extra participatieavond op 22 februari 2021

Datum: 11 februari 2021 om 13:08
Aan: Undisclosed recipients:;

Beste lezer, 
 
Zoals u waarschijnlijk weet, werken we in gemeente De Bilt aan de energie van toekomst:
duurzaam opgewekte, schone energie. Op maandag 25 januari organiseerden wij een
participatieavond over de kansen voor energieopwekking met zonnevelden en windmolens in onze
gemeente, waaraan 120 mensen deelnamen.
 
Met deze mail nodig ik u uit voor een extra avond en voor onze online vragenlijst. In de bijlage
vindt u de gehouden presentatie op 25 januari. Wij werken aan de veelgestelde vragen-en-
antwoorden lijst, deze ontvangt u zo snel mogelijk.
 
Extra participatieavond op 22 februari 2021
Vanwege de grote belangstelling hebben wij besloten de avond nogmaals te organiseren op 22
februari 2021.
Heeft u de bijeenkomst op 25 januari niet kunnen bijwonen? U kunt gebruik maken van deze extra
mogelijkheid. Het programma is vrijwel identiek.
Heeft u de bijeenkomst op 25 januari wél bijgewoond? U bent gevraagd om te kiezen uit drie
deelsessies in het tweede uur. We bieden u graag de mogelijkheid om ook een andere deelsessie
bij te wonen. We bieden op 22 februari de deelsessies zonnevelden en windmolens opnieuw aan.
 
Heeft u de vragenlijst al ingevuld?
Bovenstaande avonden zijn vooral bedoeld om informatie te geven. Gemeente en deskundigen
beantwoorden zoveel mogelijk van uw vragen. Uw mening over zonnevelden en windmolens
ontvangen wij graag in de speciaal daarvoor ontworpen vragenlijst over de digitale Kansenkaart
Zonne-energie en de eerste Verkenning Windenergie. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld
van alle meningen en wensen. De kaarten met vragenlijst staan nog tot en met 25 februari 2021
op www.debilt.nl/zonenwindenergie.
 
Wat doen wij met uw inbreng?
Alle inbreng van bewoners, omwonenden en organisaties bundelen we: de verslagen van
bijeenkomsten, reacties via deze website en de resultaten van een peiling van het inwonerpanel juli
2020. Dan stellen we een voorstel op voor de gemeenteraad: welke kansen zien wij voor
zonnevelden, waar zien wij die en onder welke voorwaarden. In welke gebieden is het zinvol om
met vervolgonderzoek meer kennis op te doen over de mogelijkheid van windmolens? De
gemeenteraad neemt in april hierover een besluit.  

Aanmelden voor de avond op 22 februari 2021
De gespreksavond voor inwoners en stakeholders op 22 februari start om 19.30 u en eindigt
uiterlijk 21.30 u. In verband met Corona-maatregelen is dit een online bijeenkomst. U kunt zich
hiervoor aanmelden via duurzaamheid@debilt.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een link van
het programma Zoom om deel te kunnen nemen. Wilt u bij uw aanmelding laten weten of u
in het tweede uur deel wilt nemen aan het deelgesprek over zonnevelden of
windenergie?
 
Meer informatie
Op de webpagina www.debilt.nl/zonenwindenergie vindt u alle achtergrondinformatie over zon- en
windenergie in onze gemeente en ook de link naar de online vragenlijst en de digitale kaarten.
Heeft u nog vragen? Deze beantwoorden wij graag. U kunt uw vragen sturen naar
duurzaamheid@debilt.nl of contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 030-
2289411.
 
Wilt u op de hoogte worden gehouden van duurzame ontwikkelingen in de gemeente? Meld u dan
aan voor de nieuwsbrief duurzaamheid.
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Achtergrondinfo participatie ‘Kansen voor zonne- en windenergie’
In 2020 zijn we op zoek gegaan naar kansen voor energieopwekking met zonnevelden en
windmolens in onze gemeente. Wij spraken met bewoners en betrokken organisaties en er is
onderzoek verricht.
Tijdens deze vervolgbijeenkomst bespreken we het tussentijdse resultaat van onze zoektocht.
Waar denken we dat er mogelijkheden kunnen zijn voor zonnevelden? De eerste verkenning voor
windenergie loopt nog, we staan echt nog aan het begin van onze zoektocht. Toch bespreken we
nu ook graag wat u daarbij belangrijk vindt.
 
Gaat uw voorkeur uit naar zonnevelden, windmolens, een combinatie of géén van beiden? En als
we energie gaan opwekken, wilt u dat liever in één gebied of juist verspreid over de gemeente?
Waar moeten we aandacht voor hebben in zonnevelden beleid en als we vervolgonderzoek doen
naar een windlocatie? Wat zijn uw wensen en zorgen? Deze en andere vragen komen aan de
orde tijdens de participatieavond op 22 februari én kunt u inbrengen in de online vragenlijst tot
25 februari 2021.
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