Voorzitter, leden van de raad, geachte inwoners,

’t is Prinsjesdag vandaag. De plannen die vandaag gepresenteerd zijn in Den Haag hebben grote
gevolgen. We houden de focus vandaag op Houten, maar vanuit het besef dat de politiek hier
onderdeel is van een groter geheel.

De afgelopen 25 jaar is Houten sterk gegroeid. Het aantal inwoners is vanaf 1993 met ca. 20.000
toegenomen. Deze groei is mooi opgevangen, waarbij het concept van Houten in stand is gebleven.

Die groei zal de komende 25 jaar doorzetten, maar de opgave voor Houten wordt echt anders. En
dan heb ik het niet alleen over 3000 à 4000 woningen waar we later dit jaar uitgebreid over zullen
spreken. Het gaat niet langer alleen om organisch groeien. Die groei vraagt om transformatie. Een
transformatie waarbij we grote kwesties onder ogen zien en soms met radicale oplossingen zullen
moeten komen.

Het collegeprogramma sorteert daar op uitstekende wijze op voor. De komende vier jaar zullen veel
plannen worden ontwikkeld om radicaal te kunnen veranderen. De tijd dringt!

GroenLinks erkent de noodzaak tot energietransitie. We zijn gasverslaafd en we zijn op steeds meer
manieren electriciteitsafhankelijk. Het is duidelijk dat we vanwege klimaatverandering zoveel
mogelijk moeten besparen en overschakelen op duurzame energie. De ambitie van Houten is om
energieneutraal te worden. Dat betekent dat we net zoveel energie opwekken als we verbruiken.
Wel, als alle bestaande plannen worden gerealiseerd dan wekken we in Houten in 2040 misschien
30% van ons verbruik op. We zijn er dus echt nog lang niet. Hoe gaan we bijvoorbeeld het
bedrijfsleven dat tweederde van de energie verbruikt bewegen tot extra inspanningen?

Een ander urgent punt betreft de opvang van de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte,
droogte en wateroverlast. Die gevolgen worden steeds merkbaarder, ook in Houten. Het klimaat
verandert ingrijpend en wij moeten mee veranderen! Complimenten voor het college voor het
vragen van zorg aan inwoners deze zomer voor de bomen met dorst in de woonomgeving.

GroenLinks vindt het belangrijk om de plannen in de komende collegeperiode verder te ontwikkelen
in samenwerking met onze inwoners. Samenwerking moet, maar doorzetten is ook nodig vanwege
een algemeen belang. Veel noodzakelijke veranderingen zijn goed voor de bevolking, maar kunnen
vervelend uitpakken voor individuele burgers. Het Amsterdam-Rijnkanaal was er nooit gekomen als
het aan de boer had gelegen die tegen was, omdat hij ’s avonds niet meer op de koffie kon bij zijn
broer aan de overkant van het kanaal. Zo vinden wij windpark Goyerbrug van groot maatschappelijk
belang, maar direct omwonenden moet je tegemoet komen. Het is aan de ondernemer om in eerste
duidelijk te maken dat hij omwonenden tegemoet komt. Zijn aanpak zullen wij daarop wegen.

Dan is er het punt van inkomensongelijkheid. Ook een nationale aangelegenheid, maar ook in
Houten bestaat er een steeds grotere kloof tussen arm en rijk. Hoe kan het dat zoveel Nederlanders
niet meeprofiteren van een goed draaiende economie. Waardoor wordt de kloof tussen arm en rijk
steeds groter? ’t Is Prinsjesdag vandaag, maar we horen weinig over verhoging van uitkeringen of het
verhogen van lonen. Ook in Houten ervaren we regelmatig dat inwoners worstelen om rond te
komen. En met een extra BTW-verhoging op GEZOND voedsel zetten we zeker niet de juiste stappen.
Gelukkig zijn er in de Houtense samenleving steeds meer initiatieven ontstaan door maatschappelijke
organisaties. We waarderen het dat het college inzet op samenwerking met deze nieuwe
organisaties die zorgen voor sociale ondersteuning. Voorbeelden genoeg: ik noem hier de
Voedselbank, het wereldhuis en het doorgeefluik, de krachtfabriek, energierijk Houten, het
repaircafé en veel sociaal-culturele initiatieven. Deze organisaties die in grote mate op vrijwilligers
leunen zijn grotendeels zelfredzaam, maar we mogen niet vergeten dat er grenzen zijn aan wat we
aan maatschappelijke partners kunnen overlaten. Waar nodig zijn helpende handen in de vorm van
gemeentelijke ondersteuning noodzakelijk. Aanwezigheid in de wijk, zichtbare bemiddeling door de
inzet van een initiatievenmakelaar, faciliterend optreden door het Houtense bedrijfsleven uit te
dagen tijdelijk leegstaand vastgoed beschikbaar te stellen moedigt GroenLinks daarom van harte aan.
Tijdens de RTG werd er ingesproken door enkele culturele instellingen. De afgelopen jaren is er in
uitstekende samenwerking met culturele instellingen een Cultuurvisie opgesteld en een
Evenementenfonds gekomen. De financiële middelen zijn echter achtergebleven bij de plannen. Wij
zien een grote weerbaarheid bij de organisaties. Maar sommige culturele instanties ervaren nu
problemen. Het meest in het oog springt daarbij het Houtense Muziek Collectief. In het
coalitieakkoord is aangeven dat de knelpunten die culturele organisaties ervaren wat betreft hun
fysieke en financiële ruimte worden onderzocht. We vragen graag een toezegging van de wethouder
cultuur om deze knelpunten voortvarend in beeld te brengen en te komen met mogelijke
oplossingsrichtingen.
Voorzitter,
Het collegeprogramma ademt ambitie uit. Houten gaat ondernemend aan de slag.
Duurzaam en dichtbij. Dat is al begonnen en ook de Houtense Flora en Fauna is er blij mee. Zo zal
door het voorgestelde milieuvriendelijke maaibeleid het aantal bloemen en vlinders toenemen en
het aantal kleine zoogdieren en insecten dat een maaibeurt overleeft met meer dan 50% toenemen!
Wij wensen deze raad veel wijsheid bij het instemmen met het collegeprogramma en het college veel
succes bij de uitvoering ervan!
Tijm Corporaal, Fractievoorzitter GroenLinks

