
     

Positieve energie in Rijsenhout 
Motie (RvO Art. 27) 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 19 juli 2018, 

 

Constaterende dat 

- de komst van een transformatorstation in de omgeving van Rijsenhout tot grote 

maatschappelijke onrust in Rijsenhout heeft geleid; 

- de komst van het bedoelde transformatorstation in de omgeving van de daar geplaatste 

datacenters noodzakelijk is. 

 

Overwegende dat 

- het proces om te komen tot ruimtelijke inpassing van het transformatorstation ingewikkeld 

is; 

-  er veel stakeholders (onder andere de inwoners Rijsenhout, TenneT, Liander en de 

gemeente Haarlemmermeer, grondeigenaren) bij dit proces betroken zijn; 

- de stakeholders verschillende belangen hebben; 

- de inwoners van Rijsenhout, al dan niet verenigd, in dit proces te maken hebben met 

gesprekspartners, die anders dan zij, de beschikking hebben over tijd, financiële middelen 

en kennis. 

 

Constaterende dat 

- in het rapport ‘Pionieren met de omgevingswet’ van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu uit november 2016 staat vermeld dat ‘de inzet is om het project met goed 

omgevingsmanagement én een innovatieve inrichting van de besluitvorming toch soepel en 

effectief te laten verlopen. Daarin past ook de coördinatie van de formele besluiten onder 

regie van de gemeente Haarlemmermeer.’ 

 

Is van oordeel dat 

- de hierboven genoemde coördinerende rol door de gemeente Haarlemmermeer 

onvoldoende wordt ingevuld; 

- het proces daardoor in een impasse is geraakt.  

 

Draagt het college op: 

- de coördinatie van het bovengenoemde proces te beleggen bij een onafhankelijk ‘derde’ 

partij; 

- in samenspraak met alle stakeholders, primair met de inwoners van Rijsenhout, te komen 

tot nieuwe afspraken over het proces rond de locatiebepaling van het transformatorstation; 

- daarbij te overwegen gebruik te maken van de methodiek van ‘communityprocessing’; 

- dit proces daadwerkelijk in te vullen als pilot in het kader van de Omgevingswet. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Maaike Ballieux (GroenLinks Haarlemmermeer) 

https://www.samenlevingsproces.com/

