Aan: Gemeenteraad, burgemeester en wethouders van de Gemeente Oss

Lith, 15 april 2020

Betreft: INSPREEKREACTIE raadsvergadering 16 april 2020

Geachte raadsleden, burgemeester en wethouders,

In aansluiting op onze brief van 5 april jl. betreffende ‘verzoek tot uitstellen beslissingen
energiestrategie en klimaatakkoord en een democratisch gehalte van de besluitvorming’, hebben wij
de volgende dringende vragen:
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Waarom is de motie ‘inzet van Oss m.b.t. de Regionale Energie Strategie (RES) van Noord
Oost Brabant (NOB)’ aangenomen? Loopt de motie niet vooruit op de RES-procedures? Wat
is de urgentie van deze motie? Wat vindt de raad ervan dat dit besluit is genomen op 5 maart
daar waar het RES Bod nog niet eens openbaar was?
Waarom is bij deze besluitvorming afgeweken van de gangbare procedure? Dus waarom de
motie vlak voor de vergadering ingediend, waardoor inspraak van de bewoners en
belangenverenigingen feitelijk onmogelijk is gemaakt?
Waarom wordt deze beslissing genomen middels een motie, zonder hierin belanghebbenden
te betrekken? Bent u het met ons eens dat een beslissing democratisch genomen dient te
worden wanneer het gaat om miljoenen subsidie die betaald wordt door de burgers,
gevolgen heeft voor de gezondheid, leefbaarheid en natuur, geluidsoverlast veroorzaakt en
waarbij woningwaarde voor de burgers niet gegarandeerd is?
Waarom is er geen deugdelijke informatieverstrekking geweest voor de burgers rondom de
RES? Wordt hiermee het advies dat zo mooi in het rapport “Samen naar een gedragen
Regionale Energiestrategie ”staat niet volledig genegeerd?
Waarop is gebaseerd dat Oss de 0,93 PJ die zijn aangewezen door de RES-regio daadwerkelijk
in kan vullen?
Waarom wordt het eindrapport van het project Duurzame Polder niet afgewacht alvorens
een besluit te nemen over de hoeveelheid op te wekken energie?
Maakt gemeente Oss gebruik van de mogelijkheid tot uitstel tot oktober 2020 om zo een
democratische besluitvorming op de ‘Concept-RES regio Noordoost-Brabant’ te
bewerkstelligen, zoals door de RES is aangegeven in het kader van de Corona-crisis?
En zo niet, waarom wil Oss de besluitvorming rondom de RES voortzetten in deze onzekere
tijd, terwijl andere gemeenten, waaronder Den Bosch, de besluitvorming uitstellen?
Waarom is er niet overwogen om geen RES-bod in te dienen? Er zijn andere gemeentes die
dat niet doen, omdat een governance-structuur van de RES ontbreekt.
Hoe kan het zijn dat de raad haast maakt met de besluitvorming in een tijd dat iedereen zich
met hun persoonlijke drama van de Corona-crisis bezig houdt en geen tijd heeft om dit te
volgen? Hoe legt de raad dit de hevig verontruste burgers uit welke zich nu bij ‘Behoud Lithse
Polder’ hierover komen beklagen?

Wij doen hierbij een dringend appel op de Raad en B&W om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te
betrachten volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Behoud Lithse Polder tijdig te
informeren en te betrekken bij het nog te volgen traject en deze bovenstaande vragen spoedig te
beantwoorden, ten minste alvorens er opnieuw beslissingen rondom de energietransitie worden
genomen.
In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groeten,
Namens ‘Behoud natuur en leefbaarheid Lith en omgeving’ ofwel ‘Behoud Lithse Polder’

Alette Samuels
Anneliek Keurentjes

