VRAGENHALFUUR
Indiener: D66 Erik Slotboom
Datum indiening vraag: 14-12-2020

raadsvergadering van: 15-12-2020
Formulering: Bij de ingekomen stukken lezen wij de brieven van de omwonenden
Haarlo en de “NOODKREET: BAWE GAAT DOOR!!” van de Stichting SOVW. Zoals
beide brieven aangeven gaat de BAWE onverminderd door met plannen rondom de
realisatie van de windturbines, daarbij handig gebruik makend van een opgerekt begrip
van de initiatieffase, maar feitelijk al bezig met de participatie fase kijkend naar de
brieven die verstuurde worden door de BAWE. Bovendien staat de tempo dat zij
hanteren haaks op de afgekondigde herijking van het Rode beleid zoals de
gemeenteraad dat in het voorjaar van 2021 opnieuw vast gaat stellen. Omwonenden
geven aan dat ze niet meer weten waar ze aan toe zijn, en geven concrete suggesties
hoe het beter moet.
Vraag:
Wethouder, deelt U onze mening dat de manier waarop de BAWE, en de Windunie, op
dit moment acteert ongewenst is, en averechts werkt ten aanzien van het draagvlak
van het plan Avinkstuw in het bijzonder en ten aanzien van het draagvlak van
duurzame (wind) energie opwekking in Berkelland in het algemeen.
Vraag:
Wethouder, kunt U een update geven van de gesprekken die U met de
belanghebbenden van Plan Avinkstuw heeft gehad sinds het uitbrengen van de
Raadsbrief 13.10.20 “Uitwerking raadsbesluit evaluatie RODE 26 mei 2020”, en de
uitkomsten daarvan.
Vraag:
Wethouder, deelt U onze mening dat in het kader van een zorgvuldig en duidelijk
proces richting onze inwoners, BAWE en de Windunie de gesprekken met
omwonenden moet opschorten tot na de herijking van het RODE beleid door deze
gemeenteraad, en gaat U dit dan ook mededelen aan de BAWE.

Toelichting:
1. In het vragenhalfuur kunnen vragen gesteld worden over onderwerpen die niet op de
agenda staan.
2. De vragen moeten 24 uur voor het begin van de vergadering bij de griffie ingediend
zijn.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel
aanmaken.

