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Motie
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020
Onderwerp: Enquête RES
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de
beraadslaging,
constaterende dat
• het concept-bod voorstellen bevat met een majeure impact op de leefomgeving
van de inwoners van Montfoort voor de komende tientallen jaren;
• Inwoners niet de gelegenheid hebben gehad om op deze plannen te reageren,
hetgeen in strijd is met de door de raad aangenomen startnotitie RES U16regio;
• het klimaatakkoord en daarmee dit onderwerp ontstaan is na de
gemeenteraadsverkiezingen en kiezers zich er niet over hebben kunnen
uitspreken;
overwegende dat
• draagvlak onder inwoners een noodzakelijke voorwaarde is om tot uitvoering
over te kunnen gaan;
• de deadline voor de indiening van de concept-RES is verschoven van 1 juni
2020 naar 1 oktober 2020, juist om inwoners te kunnen betrekken;
spreekt uit dat
• ongeacht de tekst van het Klimaatakkoord - niet aan het college maar aan de
raad als hoogste bestuursorgaan het primaat toekomt de concept-RES te
accorderen;
geeft het college de opdracht
•
•
•
•

om vóór oktober de mening van de kiesgerechtigde inwoners van Montfoort te
peilen over het concept-bod door middel van een volksraadpleging;
deze volksraadpleging uit te voeren in de vorm van een enquête
met de ondertekenaars van de motie de vraagstelling in de enquête af te
stemmen;
voorafgaand aan de enquête de inwoners zo feitelijk mogelijk te informeren
over de inhoud van het concept-bod;

en gaat over tot de orde van de dag.
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