Van: stobb114@planet.nl [mailto:stobb114@planet.nl]
Verzonden: zaterdag 18 maart 2017 13:50
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: Rondetafelgesprek 24 maart

Geachte heer Wijers,
Gelieve aan te treffen in bijlage een document m.b.t. het rondetafelgesprek van 24
maart 2017.
De inhoud daarvan spreekt voor zich.
Met vriendelijk groet
F.E. Stobbelaar

Aan de Griffie van Provinciale Staten van Noord-Brabant
Geachte heer/mevrouw,
Ondergetekende heeft van U een uitnodiging ontvangen om op 24 maart 2017
in een “Rondetafelgesprek” het woord te voeren namens het actiecomité
380kVNEE uit De Moer.
Ik laat U hierbij weten dat ik van de geboden gelegenheid tot spreken geen
gebruik maak, maar wel aanwezig zal zijn, om in ieder geval te vernemen wat
andere vertegenwoordigers en organisaties te melden hebben.
De reden van mijn besluit is ingegeven door een aantal argumenten waarvan
hierbij enkele voorbeelden.
A.
Ik zie bij de organisaties die 3 minuten spreektijd krijgen, er 2 die tot nu toe
geen enkele rol hebben gespeeld in dit proces en ook niet zullen spelen, maar
thans wel worden opgevoerd als betrokkenen. Ik doel hierbij op de
aanwezigheid van BMF een RIVM. Als u meent dat er toch een “betrokken” rol
zou zijn voor BMF, wijs ik graag op Natuurmonumenten die een daadwerkelijke
rol spelen in dit proces.
Als BMF daar aan wordt toegevoegd is daar eens te meer het vermoedelijke
bewijs dat natuur en milieu prevaleren boven de belangen van mensen.
B.
In de berichtgeving per november 2016 is de indruk gewekt dat Provinciale
Staten zich wilden informeren alvorens zij een besluit nemen over de
hoogspanningstracés. Ik wijs er op dat dit pertinent onjuist is, omdat de
Provincie in deze geen besluitvormende rol heeft.
C.
In augustus 2014 heeft minister Kamp per brief aan alle betrokkenen laten
weten dat het destijds gekozen VKA (noordelijk tracé) verlaten was en er
onderzoeken zouden worden gestart naar een zuidelijke variant.
In dezelfde brief van de minister is duidelijk gesteld dat het besluit met
betrekking tot de noordelijke variant niet verder ter discussie stond.

Tot onze grote verbazing en irritatie is thans 1 van de 3 noordelijke varianten,
te weten, de paarse variant, nagenoeg hetzelfde tracé waar in augustus 2014
afscheid van is genomen.
Naar onze mening is in dit geval geen sprake van een betrouwbare overheid.
D.
Ik geen behoefte voel om deel te nemen aan een “Rondetafelgesprek” waar
ook vertegenwoordigers aanzitten van bewoners- en actiecomités die in onze
ogen een misselijk makende lobby tot stand hebben gebracht, waarbij door
hen geen enkel middel geschuwd wordt, ook niet dat van intimidatie en
verdraaiing van feiten.
Ik doel hierbij met name op Vereniging 380kVOosterhoutNEE, waarbij tevens
wethouder Willemsen in onze ogen een uiterst dubieuze rol speelt.
E.
De spreektijd van 1 minuut absoluut geen recht doet aan een proces wat loopt
vanaf 2009 tot heden en waarbij de ratio en emotie beiden een aparte rol
spelen, die niet in een pitch van slechts 1 minuut recht doet aan de grote en
gerechtvaardigde belangen van betrokkenen.
Deze 5 argumenten zijn slechts een greep uit een heel exposé van
feitelijkheden, brieven, berichten, toezeggingen en verwachtingen, maar
dienen slechts ter onderbouwing van mijn besluit om niet deel te nemen aan
het “Rondetafelgesprek”.
Ik zal wel aanwezig zijn, zoals bij de aanhef reeds gemeld en mochten er vragen
rijzen naar aanleiding van dit schrijven ben ik en zijn wij als actiecomité De
Moer graag bereid een en ander nader toe te lichten.
Met vriendelijk groet,
Namens Actiecomité 380kVNEE De Moer
F.E. Stobbelaar
Middelstraat 58
5176 NK De Moer
06- 25040465

