Geachte Heer van den Akker,
Vriendelijk verzoek ik u mijn schriftelijke inspreekreactie toe te voegen aan het vergaderdossier van
commissie ruimte van 9/4 en raadvergadering van 16/4.
Per gelijke e-mail in cc informeer ik op voorhand de fracties, per fractie via de eerst genoemde
persoon op de gemeentelijke website.
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
Vriendelijke groet,
Paul Vos
Maren-Kessel
---------------------------------Geachte Gemeente Raad van de Gemeente Oss,
Wat is dat toch met Colleges van B & W cq de portefeuillehouder die coûte que coûte cruciale
dossiers tijdens de corona-crisis er door willen drukken.
Ik geef een voorbeeld van wat er in Vught leeft (bron: BD 07-04-2020)

Roep om uitstel cruciale N65-raad: ‘Vught moet zich schamen, plan
niet tijdens coronacrisis er doorheen drukken’
VUGHT - In Vught is commotie ontstaan over de politieke besluitvorming rondom de N65.
Inwoners willen een volwaardig inspraakproces en niet beperkt worden door ‘coronamaatregelen'.
Ook de oppositiepartijen D66, SP en CDA willen dat de cruciale gemeenteraad wordt uitgesteld.
Ja; er is een parallel met de besluitvorming rondom het RES-bod.
En de vraag is of een Raadsbesluit te nemen op 16 april 2020 wel geldig is. De tweede kamer heb ik
er nog niet over gehoord.
Feit is dat het politieke discours in deze tijd een heel andere dynamiek heeft. Een raadsvergadering is
in beginsel openbaar. Besluitvorming door het stemmen door Raadsleden kan echter alleen maar
tijdens een fysieke vergadering.
En waarom die haast ? Zijn er verkiezingen in zicht ? Wil de heer portefeuillehouder op een zo een
gevoelig dossier elke discussie met haar burgers vermijden ?
Zijn eigen partij –die zijn wijzer- geeft aan dat het voor Oss geen haastklus hoeft te zijn. En verder van
het CDA-Oss: ‘Graag vragen wij aandacht voor het horen van voor en tegenstanders. Hoewel wij nu
niet besluiten over het waar en hoe we de opgave invullen, hechten wij er aan om de burgers te
horen. 19 maart zouden we een podiumbijeenkomst van verschillende groepen hebben. Door de
crisis is heeft die niet plaats kunnen vinden. Als CDA zien wij graag dat we een manier bedenken om
deze mensen toch te horen’.
Dat is alleszins een redelijk verzoek. Maar het blijft gissen waarom de heer wethouder zo een haast
heeft. En als de provincie hem in de nek hijgt stapt hij, dus de Gemeente Oss, toch uit de RES. Laat je
niet gek maken door Rijk en Provincie. Onze voorouders wisten het al; Haastige spoed is zelden goed
!’ Of is er een bestuurlijk probleem ? Een wethouders probleem ?

En ik ben er wel zeker van dat de kwaliteit van de besluitvorming er zeer onder te leiden heeft als u
als Raad niet alle voor ‘s en tegen ’s rondom het RES-dossier heeft kunnen afwegen en dus de
democratische legitimatie van de besluitvorming geweld wordt aangedaan.
Als belanghebbenden –en dat bent u ook !- bij een zorgvuldige besluitvorming waarbij alle pro ’s en
con ’s meegewogen worden missen wij nu een van de adequate mogelijkheden om onze argumenten
te wisselen. Onze fysieke aanwezigheid. Zeker nu ook de hoorcommissies verplaatst zijn.
Mijn zorg dáárbij is dat van uitstel afstel komt zeker nu de heer portefeuillehouder nogal stoïcijns lijkt
tegenover hetgeen als bezwaar en alternatieven wordt ingebracht door ons belanghebbenden.
We zijn allemaal slachtoffer van de corona-crisis en het lijkt me dat deze crisis juist duidelijk maakt
dat er hele andere théma ’s voorrang zouden moeten krijgen dan een RES-bod.
Dat laatste lijkt me bepaald geen hamerstuk maar kan het vanuit een politiek opportunisme en door
het ontbreken van effectief tegenspel zomaar worden. Daar is niemand bij gebaat.
Ik weet natuurlijk niet wat er besloten wordt maar voorkomen is beter dan genezen om maar een
toepasselijke beeldspraak te gebruiken.
Verder vind ik dat het met de komende-/lopende-economische crisis onverantwoord is zomaar even
honderden miljoenen euro ’s aan subsidies uit te geven aan een paar exclusieve partijen, nota
bene uit een subsidiepot die door de burgers bij elkaar is gespaard.
Zeker als u weet dat je op zee een betrouwbaar en heel veel goedkoper energiesysteem neer kunt
zetten, zonder dat je een cent subsidie nodig hebt.
Dan blijven die miljoenen opgebracht door de burgers van de Gemeente Oss beschikbaar om de
lokale economie te stimuleren. Dat is ook wat waard. En kunnen Osse bedrijven die moeite hebben
met energie besparen uit dat potje geholpen worden.
De huidige crisis maakt pijnlijk duidelijk dat théma ’s als verminderen van gebruikers van
voedselbanken, opheffen van de wooncrisis - ‘huisvesting is de frontlinie tegen corona geworden !’loonsverbetering voor leraren en verplegend personeel om maar eens wat te noemen belangrijker
zijn geworden dan wat dan ook ! En je kunt die EURO maar één keer uitgeven.
Of wil de portefeuillehouder en het College ná de crisis weer door op de oude voet. Terwijl er een
unieke kans ligt om het beter te gaan doen. Grijp die kans te beginnen met het uit de RES stappen als
die uw en onze / mijn vrijheid beknot.
Ik verzoek u dan ook de besluitvorming rondom het RES-bod op te schorten tot een moment dat de
ontwikkelingen rondom de corona-crisis dit toelaten en er as-it-was normale openbare commissieen raadsvergaderingen kunnen plaatsvinden waar ik / wij in persoon aanwezig kunnen zijn om
gehoord te worden.
En zoals u stelt de hoorcommissies naar een later moment verplaatst zijn zodat conform uw
voornemen alle deskundigen gehoord kunnen worden door uw Gemeenteraad. En als dat september
wordt dan is dat maar zo.
Ik dank u voor uw aandacht.
Paul Vos
Maren Kessel

