Speech gemeenteraad Steenbergen 3 december 2018
Hoewel we in herhalingen vallen wil Sirene toch weer duidelijk maken hoe we in de discussie
rond de windturbines in de Karolinapolder staan.
Sirene hecht aan de scheiding der machten in onze democratie.
In dit geval houdt het in dat alleen de gemeenteraad bevoegd gezag is om te bepalen of er wel
of niet sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Sirene wil best aangeven dat zij van
mening zijn dat dit plan geen goede ruimtelijke ordening is, maar wenst u verder alle wijsheid
toe. De gemeenteraad zal dit beoordelen en hierover besluiten. Het is in onze democratie zo
geregeld dat Sirene, maar ook Innogy en B&W zich daar bij neer moeten leggen. Er is
inhoudelijk geen beroep mogelijk.
Daarnaast heeft de Raad tot taak om B&W te controleren. Dus niet om deze taak over te
nemen. B&W hebben een aanvraag gekregen voor een omgevingsvergunning. Hun taak is een
aanvraag volgens de regeltjes af te werken. Daarbinnen is slechts beperkt ruimte voor eigen
interpretatie.
Sirene denkt dat B&W zich knap in de nesten hebben gewerkt door een onvolledige aanvraag
in behandeling te nemen en een ontwerp-besluit te nemen. Onze taak is overheden er op te
wijzen dat ze hun eigen regels correct moeten toepassen. Sirene is van mening dat B&W de
regels niet correct hebben toegepast. Onze zienswijze behandelt tal van punten.
De meest recente boodschap van B&W staat bol van intenties voor een zorgvuldige
besluitvorming. Ons commentaar: dan had je zorgvuldig moeten beginnen. Herstel van dit
proces is procedureel niet meer mogelijk. EN, na eerdere pogingen van Innogy om
besluitvorming voor een datum te voltooien, anders dan …., bevat dit stuk nu termen die er op
neer komen dat je nu tot een positief besluit moet komen, anders dan …….
Sirene noemt dit chantage en is er niet van onder de indruk.
Ons verzoek aan de gemeenteraad is om te helpen dit probleem op te lossen.
Sirene pleit er voor dat de raad het besluit neemt dat de gevraagde verklaring van geen
bedenkingen niet wordt verstrekt. Daarbij vragen wij de gemeenteraad duidelijk aan te geven
dat Steenbergen wil voldoen aan de taak die de provincie heeft opgelegd en ze open staan
voor nieuwe aanvragen voor alternatieve energie in de gemeente Steenbergen. Nieuwe
kansen.
Met zulk een besluit voorkomt U ingrijpen van de provincie, ongewenste vertraging van
realisatie van de energieopgaaf en helpt U B&W uit de nesten.

