Aan het college van GS van Noord-Brabant
Betreft: schriftelijke vragen t.a.v. draagvlak megawindturbines “duurzame
polder”
Geacht college,

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad in Oss het omstreden besluit genomen om
energiewinning op grote schaal d.m.v. windturbines en zonnevlaktes in de “Lithse Polder” te laten
bedrijven. De vergadering gehouden in een tijd waarin ook de democratische besluitvorming is
getroffen door coronamaatregelen duurde 12 uur, had vele insprekers en vormde het voorlopige
sluitstuk van een veelbewogen maatschappelijke discussie, waarbij bestuurders en bewoners vaak
verschillende belangen voor ogen hadden. Veel bewoners gaven aan dat het participatieproces,
ondermeer door coronomaatregelen, uitzonderlijk veel hinder ondervonden heeft en dat ze niet het
idee kregen gehoord te zijn of dat hun belangen adequaat zijn meegewogen. Zelfs de
verantwoordelijke wethouder moest constateren dat e.e.a. “pijn gaat doen”, maar vond dat zelf van
“lef” getuigen. Slechts één partij drong aan, de bevolking zelf, door middel van een referendum te
bevragen.
In het bestuursakkoord wordt duidelijk gesteld: “Wij zijn een betrouwbare partner bij de uitvoering
van het Klimaatakkoord, onder voorwaarde van haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak”.
Relevant is verder, ook uit het bestuursakkoord: ”Omdat de gemeenten het dichtst bij de burgers
staan, doen wij een appèl op gemeenten om hun plannen met maximaal draagvlak en lokale
participatie te ontwikkelen. Dat is van belang om hier als provincie een opvatting over te kunnen
ontwikkelen. Mocht dit proces wegens de coronacrisis in het nauw komen, dan gaat draagvlak
boven snelheid. Wij vragen gemeenten in dat verband een voor hen passend bestuurlijk proces uit
te lijnen. “
Gezien de schijnbare tegenstelling tussen het bestuursakkoord en het handelen in de RES
Noordoost, met name de besluitvorming rond de “duurzame Polder” heeft JA21 de volgende
vragen:


Wat vindt u van het feit dat er door de raad op 28 januari jl. in Oss belangwekkende
beslissingen zijn genomen omtrent de “duurzame polder”, terwijl door coronamaatregelen
van gedegen participatie geen sprake kon zijn?



Hoe kijkt u aan tegen het feit dat de raad vanwege de kort tevoren ingevoerde avondklok
eventuele insprekers verzocht ineens ‘s ochtends in te spreken, waardoor een deel van de
insprekers wegens hun baan of bedrijf die mogelijkheid werd ontnomen?



In hoeverre is de gemeente Oss, partner van de provincie in de RES NoordOost, er
volgens u in geslaagd om de dorpsbewoners te horen over de “duurzame polder”? Sluit dit
aan bij uw definitie van “participatie”? Wat is die definitie?



Is de gemeente Oss erin geslaagd het draagvlak onder de bewoners te meten? Of
anderszins vast te stellen of gerecht te doen? Indien eventueel draagvlak voor de
verregaande plannen onbekend of nog niet vastgesteld is, hoe gaat u zorgdragen voor
vaststelling daarvan?



Hoe rijmt u de hierboven geschetste situatie met het in het bestuursakkoord expliciet
beschreven belang van draagvlak?



Zou draagvlak (voor bijvoorbeeld windturbines) niet moeten betekenen dat de overheid de
ontwikkelingen dus niet meer koste wat kost tegen de zin van de lokale bevolking wil
doordrukken?



In hoeverre wordt de voorwaarde “draagvlak” eigenlijk geborgd in de provinciale
energieplannen, de RES NoordOost en de Uitvoeringsagenda Energie?



Welke rol gaat u nemen in de communicatie met de gemeente Oss nu blijkt dat de
participatie onder de maat was?



Bent u, in tegenstelling tot de bestuurders in Oss, wel bereid de bevolking te vragen door
middel van een referendum? Gaat u zorgdragen dat de door uw college aangekondigde
referendumverordening dit mogelijk maakt? Waarom? en zo ja, hoe?



In hoeverre vindt u het gevolgde bestuurlijk proces passend uitgelijnd voor wat betreft de
duidelijke afspraak dat draagvlak voor snelheid gaat?



Bent u bereid om (de provinciale voorbereidingen voor - en uitvoering van) het project
“duurzame polder” voorlopig stop te zetten, totdat draagvlak onder de omwonenden
eenduidig is vastgesteld? Waarom? Hoe verhoudt zich uw antwoord tot het
bestuursakkoord?



Bent u bereid om (de provinciale voorbereidingen voor - en uitvoering van) het project
“duurzame polder” voorlopig stop te zetten totdat de coronamaatregelen een gedegen
participatie van de bevolking weer mogelijk maakt? Waarom? Hoe verhoudt zich uw
antwoord tot het in het bestuursakkoord genoemde “Mocht dit proces wegens de
coronacrisis in het nauw komen, dan gaat draagvlak boven snelheid.”?
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