Aan: Burgemeester en wethouders en Raadsgriffie van de Gemeente Oss

Lith, 5 april 2020

Betreft: verzoek tot uitstellen beslissingen energiestrategie en klimaatakkoord en een democratisch
gehalte van de besluitvorming

Geachte Burgemeester en Wethouders, geachte Raadsgriffier,
- Op 13 maart hebben wij bericht ontvangen van de heer Roger van den Akker, raadsgriffier, dat de
hoorcommissies windenergie van 19 maart en 1 april worden verplaatst naar een later moment. Op
de website van de gemeente Oss stonden alle raads- en commissievergaderingen als afgelast.
- In de Memo vergaderen in crisistijd van dinsdag 24 maart van de Raadsgriffie staat dat er op 19
maart besluiten zijn genomen over de wijze van vergaderen en het nemen van besluiten. In de
afsluiting van de memo staat dat er in deze crisistijd met man en macht gewerkt wordt om de meest
kritische processen door te laten gaan en dat er daarnaast veel operationele besluiten genomen
moeten worden. Tevens zullen potentiële insprekers op de hoogte gebracht worden van de
mogelijkheid tot inspreken via de media. Echter, in het bericht in het Brabants Dagblad op 31 maart
hebben wij pas kunnen lezen dat de vergaderingen digitaal doorgang vinden.
- Op woensdag 25 maart hebben wij, Alette Samuels en Anneliek Keurentjes, een Zoom-gesprek
gehad met de Omgevingsmanager van Duurzame Polder, Jeroen Kessels. Hij heeft ons in het gesprek
nadrukkelijk aangegeven dat gezien de Coronacrisis, de Raden zich beraden hoe ze met de
besluitvorming om willen gaan. Vanuit het kernteam Duurzame Polder is het belang benadrukt van
een zorgvuldige inspraakmogelijkheid. Er is ons toegezegd dat er gecommuniceerd wordt over de
procedure van besluitvorming zodra er helderheid is. Tot op heden heeft het bestuur van Behoud
Lithse Polder geen bericht ontvangen. De projectleider namens de gemeente Oss, Sjuul Ketelaars
heeft zich afgemeld voor het bovengenoemd gesprek. Zij heeft geen agendapunten ingebracht. We
mogen aannemen dat zij in haar rol van het besluit in de memo vergaderen in crisistijd op de hoogte
was.
Gezien het feit dat wij als ‘Behoud Lithse Polder’ door diverse politieke partijen en door de
wethouder zijn gevraagd om een alternatief plan op te stellen, hebben wij al op 24 december 2019
spreektijd aangevraagd voor de podiumbijeenkomst op 13 februari 2020. Deze datum was voor het
opstellen van de concept-RES-bod, zodat er een toelichting gegeven kon worden op feiten en cijfers
van zonne- en windenergie en dat het alternatief plan gepresenteerd kon worden.
Deze spreektijd hebben wij niet gekregen. Hiervoor in de plaats zou de hoorcommissie op 18 maart
komen, waar wij maar liefst 10 minuten spreektijd zouden krijgen. Deze tijd is veel te kort om een
goed plan te presenteren. We hadden de hoop om op 1 april de uitgebreidere versie van onze
plannen te mogen toelichten. Deze hoorcommissie was niet alleen bedoeld voor de het project
Duurzame Polder, maar voor de gehele gemeente Oss.
Ter informatie: het alternatief plan is een opbouw van bewustwording naar besparing binnen de
gemeente te realiseren, van regionale oplossingen tot aan landelijke oplossingen; van specifieke
maatregelen voor ‘dichtbij’ naar de meer abstracte maatregelen richting landelijke en internationale

oplossingen. Dit alles zonder zonne-energie op goede landbouwgrond en zonder windenergie op het
vaste land.
Uiteraard hebben wij alle begrip voor het afgelasten van de hoorcommissies. Echter, de besluiten
rondom het RES-bod en de invulling daarvan, waarbij nu vrijwel alleen over wind- en zonne-energie
wordt gesproken, worden nu genomen zonder dat de belanghebbende partijen, zoals ‘Behoud Lithse
Polder’, hun visie aan de hoorcommissie kenbaar hebben kunnen maken. Dit is ons inziens in strijd
met een democratische wijze van besluitvorming; wederom worden burgers de mond gesnoerd.
Overigens willen wij u er op wijzen dat het Bestuurlijk Overleg (BO) aangaande de RES wordt
voorzien op 9 of 10 april. De gemeente wordt op de hoogte gehouden of er een aangepaste planning
komt (www.regionale-energiestrategie.nl). Waarom zouden er nu besluiten genomen moeten
worden, terwijl er een reële kans bestaat dat de planning wordt aangepast?
Het is in deze tijd niet reëel om te verwachten dat wij als burger-(organisatie) van alles op de hoogte
zijn. Een bericht aan ten minste de sprekers op de hoorcommissie was in onze beleving zeker op zijn
plaats geweest. Wij als burgers hebben in deze tijd, net als de gemeente, voornamelijk oog voor de
kritische zaken: het thuisfront, de familie en werk.
Daarnaast is het voortzetten van het proces rondom de RES zoals eerder genoemd, geen kritisch
proces of operationeel besluit, waarvan in de memo wordt gesteld dat die doorgang zou moeten
vinden. De RES en daar binnenkort op volgend het besluit omtrent de Duurzame Polder, zijn
beleidsmatige processen met ingrijpende effecten voor burgers, welke een zorgvuldige
besluitvorming vereisen.
Overigens hebben wij de georganiseerde bewonersbijeenkomsten van 10 maart in Maren-Kessel en
12 maart in Lithoijen, moeten afgelasten in verband met de Corona crisis. Deze bijeenkomsten
hadden als doel de bewustwording onder de bewoners te vergroten en objectieve informatie te
verstrekken over de gevolgen van de energietransitie. Deze bijeenkomsten zullen zodra dat kan
georganiseerd worden. Het proces van besluitvorming aangaande de RES, zal daarom naar onze
mening uitgesteld dienen te worden. Immers: digitale bewonersbijeenkomsten zijn niet mogelijk.
Resumerend:
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend alle besluiten aangaande de regionale
energiestrategie, het klimaatakkoord en alles wat daarmee samenhangt op te schorten tot na de
Corona-crisis.
Daarnaast verzoeken wij u om Behoud Lithse Polder in de gelegenheid te stellen om tijdig in het
besluitvormingsproces een alternatief plan voor wind- en zonne-energie te presenteren en tijdig de
relevante informatie te communiceren over het besluitvormingsproces.
In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten,
Namens ‘Behoud natuur en leefbaarheid Lith en omgeving’ ofwel ‘Behoud Lithse Polder’
Alette Samuels, tel. 06-13260984
Anneliek Keurentjes, tel. 06-10690404

