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GEMEENTERAAD EN BEWONERS ZIJN ‘IN HET PAK
GENAAID!’
GROEN inZICHT VERMOEDT OPGEZET PLAN VAN DE WETHOUDER VAN DER
GELD OM WINDTURBINEPARK IN ROSMALENSE EN NULANDSE POLDER ER
GELEIDELIJK DOOR TE DRUKKEN
Op 10 juli hebben de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en de Provincie
‘Eindrapport Verkenning Duurzame Polder’ gepresenteerd
GROEN inZICHT vindt het niet helemaal toevallig, dat het rapport dat in maart al
gereed was, maar nog wachtte op een bestuurlijk akkoord, daags na het goedkeuren
van de Visie Energielandschap en de Regionale Energie Strategie (RES)
aangekondigd werd.
De gemeente is lang onduidelijk gebleven
Tijdens de raadsvergadering in oktober 2018, waarin besloten werd dat de
Rosmalense en Nulandse polder in beginsel geschikt is voor grootschalige
opwekking van duurzame energie, werd de definitie van ‘grootschalig’ ontweken. Ook
tijdens de laatste raadsvergadering over de Visie Energielandschap en de RES werd
er schimmig gedaan over de term ‘grootschalig’. “De gemeente heeft geprobeerd de
term ‘grootschalig’ zo lang mogelijk onduidelijk te laten. Hierdoor hebben ze het
besluitvormingsproces onjuist beïnvloed. De gemeenteraad en de bewoners hebben
steeds naar concreetheid gevraagd. Nu krijgen ze die concreetheid, 35 tot 49
windturbines in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch”, aldus Pascal Spelier,
voorzitter van GROEN inZICHT. “Ik betwijfel of de raad de Visie ook had
goedgekeurd als dit aantal op tafel had gelegen. En dit aantal had op tafel moeten
liggen, want het was bekend.”
Roep wethouder Van de Geld tot verantwoording
GROEN inZICHT vindt dat de gemeenteraad de wethouder ter verantwoording moet
roepen en doet daarbij in het bijzonder een beroep op Rosmalens Belang. “Nadat
Rosmalens Belang zich tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag van zijn
slechtste kant heeft laten zien is het nu de kans om te laten zien waar ze echt voor
staan: het belang van de Rosmalense bewoners!”
Wederom verdraait de gemeente de feiten
GROEN inZICHT is voortdurend kritisch geweest op de feiten die de gemeente
presenteert. Voor de derde maal wordt de gemeenteraad onjuist geïnformeerd. De
eerste keer betrof het de onjuiste berekeningen die ten grondslag lagen aan de
Ontwerpvisie Energielandschap. De tweede keer had betrekking op het verkeerd
communiceren van het RES-bod.

In het raadsvoorstel stelt de gemeente dat er 2,1 PJ opgewekt moet gaan worden in
de polder tussen Oss en s’-Hertogenbosch. Als we daar het aandeel van Oss, zijnde
0,93 PJ van aftrekken, dan resteert er voor ’s-Hertogenbosch dat ze 1,17 PJ willen
opwekken in de polder, terwijl het door de raad goedgekeurde RES-bod uitgaat van
1,04 PJ. Daarbij vergeet de gemeente ook nog de 0,06 PJ ‘zon op grote daken’ af te
trekken, zoals is vastgelegd in het RES-bod. “Het is zeer frustrerend om te zien dat
de gemeente continue goochelt met getallen, waardoor de gemeenteraad verblind
wordt. Ze zien door de bomen het bos niet meer. Voor een dergelijk belangrijke
beslissing als de toekomst van de polder is het belangrijk dat iedereen begrijpt waar
het over gaat en dat de gemeenteraad juist geïnformeerd wordt”, licht Pascal Spelier
toe.
De tunnelvisie en doelredenering is nu bewezen
Al sinds eind 2018 beschuldigt GROEN inZICHT de gemeente van onbehoorlijk
bestuur en tunnelvisie. Gelet op de het raadsbesluit van afgelopen dinsdag en het nu
voorliggende raadsvoorstel van de Duurzame Polder, lijkt onze beschuldiging
werkelijkheid te worden. ”Afgelopen dinsdag, tijdens de behandeling van de Visie
Energielandschap en de RES zeiden verschillende coalitiepartijen letterlijk dat ze
gedwongen zijn de initiatiefnemers te volgen in hun plannen om invulling te geven
aan de energietransitie. Dit alles bevestigt dat de initiatiefnemers geen strobreed in
de weg wordt gelegd en dat zowel de Visie Energielandschap en de Duurzame
Polder erop gericht zijn om deze plannen te realiseren. GROEN inZICHT vraagt zich
werkelijk af wie de regie in handen heeft. Is dat het college van B&W en de
gemeenteraad of zijn het de ‘windboeren’? De vraag stellen is hem beantwoorden”,
stelt Pascal Spelier.
Bewoners staan machteloos
Ondanks de zogenaamde participatieve werkwijze bij de totstandkoming van de Visie
Energielandschap en de omgevingsparticipatie bij de totstandkoming van het
Eindrapport Verkenning Duurzame Polder voelen de bewoners van de omliggende
woonkernen zich niet gehoord. “De bewoners voelen zich machteloos. Er wordt niet
naar ze geluisterd. Iedere participatie en communicatie is voor de bühne. En weer
kan de gemeente een verplichting ‘afvinken’. Nadat we de wethouder hier al vele
malen op hebben aangesproken, ook in onze officiële zienswijze, zullen we de
wethouder hier nogmaals uitdrukkelijk op wijzen. Het wordt tijd dat de gemeente en
de gemeenteraad écht rekening gaat houden met de belangen van haar burgers en
de kiezers”, beklemtoont Pascal Spelier.
Steviger in de wedstrijd
GROEN inZICHT blijft hopen op constructieve gesprekken met de gemeente en de
gemeenteraadsleden. Ondanks dat we tot nu toe keer op keer teleurgesteld worden.
Tegelijkertijd merken we een toenemende onrust en actiebereidheid bij onze
achterban. Het protest afgelopen week was een eerste teken daarvan. Pascal
Spelier: “Als GROEN inZICHT zullen we vanaf nu ‘steviger in de wedstrijd gaan
zitten’. Die belofte kan ik u doen namens de circa 600 leden van GROEN inZICHT.”
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