AGENDEREN BESPREEKPUNT COMMISSIE

De commissie AB in vergadering bijeen d.d. 9 februari 2022
Onderwerp:

Bleizo-west
Reden om onderwerp op agenda te plaatsen:
Onlangs heeft de raad besloten over het ontwikkelperspectief Bleizo als onderzoeksrichting
(PROEFtuin Bleizo). Daarin is via een motie van VVD, CDA en D66 (raadsbreed aangenomen)
aangegeven dat een aantal zaken nader onderzocht moeten worden.
Een van deze onderdelen was de afstemming met de provincie. De raad riep het college op om op
een aantal belangrijke zaken in gesprek te gaan (zie motie: Bleizo-West met waarde voor
Lansingerland).
Dat gesprek heeft plaatsgevonden, maar heeft tot nu toe niet tot een aanpassingen in het provinciaal
beleid geleid, zo laat het college ons per brief weten. Deze aanpassing is wel nodig om het plan te
kunnen realiseren. Het grootste pijnpunt is voor de gedeputeerde staten het ontbreken van een
concreet alternatief plan om windenergie op te wekken als Bleizo bebouwd is. Zonder akkoord van de
provincie is het realiseren van de zo gewenste woningen op Bleizo onmogelijk. Nu de gedeputeerde
staten niet overtuigd zijn, en (de kans is dat = de bespreking van PS is op 2 februari) ook de
provinciale staten geen wijziging hebben aangenomen, is het de vraag hoe we nu verder kunnen met
Bleizo.
De bespreking gaat over de te volgen strategie indien er geen aanpassing van het omgevingsbeleid
volgt bij besluitvorming in de Provinciale staten op 2 februari.
Te bespreken in commissie:
Vragen aan fracties:
1. Wat is de mening van de fracties uit de gemeenteraad welke stappen nu genomen moeten worden?
2: Kan het uitvoeren van het ontwikkelperspectief op dit moment wel doorgang vinden, zolang er
geen haalbaar alternatief ligt voor het opwekken van windenergie en een akkoord van de provincie
daardoor niet in zicht is?
3. Hoe zien de andere fracties de rol van onze gemeenteraad is het verdere proces richting de
provinciale en gedeputeerde staten?
4. Hoe beoordelen de fracties het gelopen proces tot nu toe?)
Ondertekening en naam,
Ineke den Heijer, D66

