Melding mondelinge vraag voor het vragenuur
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:
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: Ard op de Weegh

Aan de voorzitter van de raad.
Inleiding/Aanleiding
Op 9 oktober heeft BOB schriftelijke vragen gesteld over de invulling van het zoekgebied
voor windenergie bij de A15 nabij Zetten en Hemmen. Deze vragen zijn na bijna 60 dagen
beantwoord op 24 november. De beantwoording van deze vragen is op meerdere punten
niet adequaat:
- zo wordt op de vraag waarom zonder openbaarheid vooraf een kennelijk uitsluitende
samenwerking is aangegaan met Yard Energy is aangegaan, volstaan met de
procedurele opmerking ‘de bevoegdheid ligt bij het college’ en ‘het is niet
gebruikelijk’. Op het inhoudelijke punt dat hierdoor belangrijke informatie die nodig
was bij het besluit over een intentie-overeenkomst is gemist, wordt niet ingegaan. De
benaderingswijze van de VNG-handreiking Schaarse Vergunningen1 lijkt aan onze
gemeente voorbij gegaan te zijn.
- op de vraag of het punt van de zeggenschap over grondposities voldoende was
geregeld om een intentieovereenkomst aan te gaan, wordt gesteld “Bij het
ondertekenen van de intentieovereenkomst was met alle grondeigenaren een
overeenkomst gesloten”. Volgens onze informatie is dat onjuist (omdat met tenminste
één van de grondeigenaren geen overeenkomst bestond) en onvolledig (omdat met
een belangrijke eigenaar de optieovereenkomsten liepen tot eind 2020, wat
onvoldoende zekerheid gaf om als gemeente zonder grote risico’s een
intentieovereenkomst aan te gaan).
De periode dat de gestelde vragen niet beantwoord werden, is benut om de raad een
voorstel voor te leggen over de verdere procedure. Deze stukken zijn inmiddels voor een
voorronde op dinsdag 12 januari a.s. geagendeerd door het presidium. Opvallend is dat noch
bij deze stukken, noch bij de beantwoording van onze vragen wordt ingegaan op
bovenstaande punten of op de klachten en vragen die ons inmiddels bereiken van
omwonenden.
Daarom hebben wij de volgende mondelinge vragen.
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https://vng.nl/publicaties/handreiking-schaarse-vergunningen

Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur:
Het lid van de raad dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp en de vraag voor
12.00 uur op de werkdag voor het vragenuur bij de raadsgriffier.

Vragen:
1. Is het juist dat de beantwoording van onderdeel 4 van vragen S-520 onjuist en
onvolledig is en dat met belangrijke grondeigenaren voor de periode na 31 december
2020 geen overeenkomst is? Is het juist dat u hierover de deelnemers aan de
gebiedstafel nog niet hebt geïnformeerd? Waarom informeert u de raad hier niet over
in de beantwoording van de raadsvragen?
2. Is het juist dat hierdoor de situatie kan ontstaan van een belangenconflict tussen
grondeigenaren én het risico bestaat dat:
a. realisatie van gewenste windmolens vertraging oploopt en
b. te realiseren windmolens niet op de voor de inwoners meest gunstige positie
komen, met name dat in het initiatief van Yard Energy cs een of meer molens dichter
bij woningen in Zetten komen dan dat mogelijk is?
c. een lokaal initiatief binnen het zoekgebied op voorhand op achterstand wordt gezet
van een landelijke speler met diepe zakken?
3. Hoe oordeelt u in dit licht over de zorgvuldigheid waarmee door u de
intentieovereenkomst eerder is gesloten?
4. Bent u bereid op korte termijn initiatief te nemen om met de raad en betrokken
inwoners in gesprek te gaan, teneinde de ontstane situatie te verhelderen?
5. Is u bekend dat de namens de gemeenten verstuurde brieven van 18 maart, 20 mei
en 27 augustus niet op naam van de bewoners zijn verzonden en dat meerdere
bewoners hebben aangegeven deze brieven niet te hebben ontvangen? Wat vindt u
hiervan en wat gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen?
6. Tenslotte, voor deze eerste ronde. Vanuit de omwonenden zijn wij erop gewezen dat
het zich organiseren van deze omwonenden extra lastig is in deze corona-tijd. Bent u
bereid dit als gemeente (al dan niet in samenwerking met de dorpsraad) te faciliteren,
bijvoorbeeld door het om niet beschikbaar stellen van vergaderruimte in De
Wanmolen (in combinatie met online faciliteiten) om met elkaar te kunnen overleggen
ruim voor de eerstvolgende gebiedstafel in januari 2021?
Gelieve de verantwoordelijk portefeuillehouder uit te nodigen, zodat deze in het vragenuur
bovenstaande vragen kan beantwoorden.
Ondertekening,
Ard op de Weegh, Burgerbelangen OverBetuwe (BOB)
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