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Inleiding
Het dorpsplatform schrijft dat ze het zat zijn dat Harmelen achteraan staat bij ontwikkelingen en dat 
inwoners van Harmelen pas informatie over plannen ontvangen als ze zo goed als ontwikkeld zijn. In 
dat perspectief hebben wij een aanvullende vraag op de raadsvragen van PW m.b.t. de 
energietransitie die ook benoemd is bullit 6 in de mail van het Dorpsplatform.

Vraag
Herkent het college zich in het standpunt van het Dorpsplatform dat er onvoldoende geluisterd en 
gehandeld wordt naar de ideeën van de inwoners en de organisaties in Harmelen m.b.t. de 
energietransitie?
Antwoord
Nee, daar herkent het college zich niet in. De energietransitie is een breed thema dat de hele 
gemeente aan gaat. In de aanloop naar het afwegingskader grootschalige duurzame energie en naar 
de warmtevisie (de twee pijlers onder de energietransitie) zijn dan ook participatietrajecten in de 
hele gemeente uitgezet. Van tevoren was het plan dit met fysieke bijeenkomsten te doen in alle 
kernen. Door corona is een deel van de participatie omgezet in online bijeenkomsten. Daarnaast 
waren er enquêtes en straatgesprekken. Er is steeds gevraagd waar deelnemers vandaan kwamen en
daardoor weten we dat alle kernen, zeker ook Harmelen, vertegenwoordigd waren. De reacties uit 
de beide participatietrajecten zijn steeds publiekelijk gerapporteerd aan uw raad en meegewogen in 
de raadsvoorstellen. Voor Harmelen is binnen de energietransitie in het bijzonder de mogelijke 
komst van windenergie in Reijerscop van belang. Die locatie kwam gedurende het traject naar een 
afwegingskader in beeld. Toen is er ook steeds meer contact gezocht met het Dorpsplatform en 
bewoners van de Reijerscop. Ook uw raad heeft bij de besluitvorming veel ruimte gecreëerd voor 
inspraak en daar in het bijzonder inwoners uit Harmelen op geattendeerd, bijvoorbeeld met een 
spreekuur in Harmelen.

Vraag
Is het college van mening dat het Dorpsplatform en specifiek de bewoners van de Reijerscop vooraf 
voldoende zijn geïnformeerd over het voornemen van het college om een onderzoek m.b.t. de 
gebiedsverkenning van de plaatsing van de windturbines uit te voeren? 
Antwoord
Ja, dat is het college. De gebiedsvergelijking is gedaan in opdracht van uw raad, op basis van een 
amendement op het afwegingskader. Het college heeft de bewoners van de Reijerscop hier vlak na 
uw besluit in juli 2021 per brief over geïnformeerd. Toen was nog de verwachting dat er binnen 
enkele maanden gestart kon worden met de gebiedsvergelijking. Dat heeft vertraging opgelopen 
waarover uw raad in februari dit jaar is geïnformeerd (D/22/050878). Wethouder De Weger heeft 
daarbij ook een aantal bewoners uit de Reijerscop uitgenodigd voor een gesprek om hen persoonlijk 
te informeren. Dit ging om bewoners met wie eerder veel contact was. Niet iedereen koos ervoor om
op die uitnodiging in te gaan. Daarom heeft het college de hele straat een brief gestuurd met een 
toelichting op de vertraging, waarin de open uitnodiging tot gesprek is herhaald.
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Vraag
Zijn de bewoners lopende het onderzoek gehoord en zo ja, is de mening van de bewoners 
meegewogen in de besluitvorming van het college? Zo nee, waarom is het college van mening dat dit
niet nodig was? 
Antwoord
Nee, de bewoners rondom de beide locaties Reijerscop en Barwoutswaarder, zijn tijdens de 
gebiedsvergelijking niet gehoord. Het college is van mening dat participatie in deze fase van het 
proces verkeerde verwachtingen zou schetsen, omdat de inschatting was dat participatie in deze fase
niet tot een ander voorstel van het college zou leiden. In het voorstel van het college zijn wel 
resultaten van de uitgebreide participatie rondom het afwegingskader meegenomen. Uiteraard zal in
het vervolg (het gebiedsproces) wel weer een uitgebreid participatieproces ingericht worden. Omdat 
in het vervolg wel op allerlei manieren rekening gehouden kan worden met wat er uit die participatie
komt. 
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