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Onderwerp: Reactie op uw schrijven UM1903318

Geacht College,

Ik heb kennisgenomen van uw brief met kenmerk UM1903318. Zowel de ínhoud als het moment van uw 
schrijven verbazen mij. Midden tussen twee geplande afspraken tussen wethouder Baartmans en innogy 
(namelijk 2 mei en 13 mei) valt ineens deze brief op de mat. Daarnaast herkennen mijn medewerkers zich 
slecht in uw beschrijving van de gesprekken. Zonder op elk detail/onjuistheid te reageren voldoe ik graag 
aan uw verzoek in de brief.

Zoals u weet zijn mijn medewerkers op verzoek van wethouder Baartmans in gesprek over alternatieven 
voor het windproject waarvoor bij u sinds 5 februari 2018 een vergunningaanvraag op besluitvorming 
wacht. Reeds vóór 16 april zijn er eerste contacten geweest met initiatiefnemers van alternatieven, te 
weten Eneco en Greentrust. Na een - voor vele mensen niet ongebruikelijke - vakantieperiode rond Pa
sen, zijn die gesprekken weer constructief voortgezet. Daarnaast heeft innogy - in diezelfde vakantieperi
ode - gewerkt aan diverse opties voor alternatieven, die vervolgens in het overleg met wethouder 
Baartmans van 2 mei zijn aangedragen.

Mijn medewerkers hebben zowel op 16 april als 2 mei aangegeven dat een alternatief ook echt een beter 
plan moet zijn, maar vooral dat ook helder moet zijn welke beleidskaders er gehanteerd zullen worden 
waarbinnen alternatieven op politiek draagvlak van de gemeente kunnen rekenen. Na tweemaal afzien 
van besluitvorming door het College is het voor ons van belang dat daar helderheid over komt. innogy zit 
daarnaast door uw handelen met een flinke kostenpost waar een oplossing voor gevraagd is. Bovendien 
hebben we gevraagd hoe de gemeente denkt om te gaan met het maken van een keuze tussen concurre
rende initiatieven en op welke gronden alternatieven tegen elkaar afgewogen moeten worden. Op al 
onze vragen is tot op heden geen antwoord gegeven.

Er is op geen enkele manier sprake van niet mee willen werken aan een planning door innogy. Maar zon
der eerst duidelijkheid op bovengenoemde punten is planvorming simpelweg niet mogelijk. De bereid
heid tot medewerking is meer dan getoond. Planning volgt op visie en concept, zaken die aan gemeente 
zijde allemaal vloeibaar zijn geworden in de afgelopen maanden.
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Op 13 mei heeft innogy de volgende geplande afspraak met de wethouder en de behandelend ambte
naar. Ik hoop dat dan meŵ duidelijkheid van de zijde van de Gemeente gegeven kan worden.

Met vriendelijke groet,

Boorsma
Land&ńryíanager innogy Windpower Netherlands BV


