
Gearchiveerd: dinsdag 21 augustus 2018 12:09:25
Van: M.Lambers
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 21:26:37
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: Verzoek behandeling Windmolenpark Karolinapolder in Presidium en Beeldvormende vrgadering.
Urgentie: Normal

Geachte griffier, beste Lenneke.
 
Het college van B&W heeft in haar raadsmededeling d.d. 14 augustus 2018 aangegeven de behandeling van het onderwerp Windpark Karolinapolder
uit te stellen en niet te behandelen in september 2018.
 
De fractie van de Volkspartij stemt daar mee in. De argumenten om het niet te doen benoemden wij reeds in de oordeelsvormende vergaderingen en
waren de reden voor de fractie van de Volkspartij in de gemeenteraad van Steenbergen om als enige niet in te stemmen met het oorspronkelijke
collegevoorstel.
 
Evenals op 28 mei 2018 was en is er geen overeenstemming over de anterieure overeenkomst en er is nog steeds ongewijzigd geen duidelijkheid
over de rechthebbenden op de te verkrijgen fondsen uit de medewerking aan het windmolenpark. Wie gaat het beheer voeren over dat geld? Nog
vooropgesteld dat je de belangen van de inwoners niet zo maar mag verkopen om een ander doel te dienen, namelijk het voldoen aan de
energieopgave.
De afspraken met Innogy blijken nog steeds niet rond te zijn. Er is op met name deze punten dus nog niets gewijzigd ten opzichte van het moment
van instemming van een meerderheid van de raad om een verklaring van geen bezwaar af te geven op 31 mei 2018.
 
Het college heeft in de raadsmededeling nu voorgesteld om het onderwerp Windmolenpark Karolinapolder eerst opiniërend te behandelen en
vervolgens besluitvormend. Een tijdlijn is daar niet bij gegeven. Er zijn al door meerdere fracties in de gemeenteraad die schriftelijk vragen over dit
onderwerp  gesteld. De antwoorden van het college daarop dienen te worden afgewacht.
 
De fractie van de Volkspartij heeft haar standpunt niet gewijzigd.
 
De fractie van de Volkspartij stelt voor om het onderwerp Windmolenpark Karolinapark eerst te behandelen tijdens een door de gemeenteraad te
beleggen beeldvormende vergadering. En vervolgens in het vierde kwartaal 2018 of in 2019 nadere besluiten te nemen over het proces en de
besluitvorming. Door behandeling in een beeldvormende vergadering worden de inwoners van de gemeente Steenbergen optimaal in de gelegenheid
gesteld hun voorkeuren aan te geven.
 
Wij verzoeken om dit voorstel te agenderen voor behandeling in de eerstkomende vergadering van het Presidium en verzoeken de griffie deze mail
door te zenden aan de (burger)leden van de raad en het college.
 
Namens de fractie van de Volkspartij,
 
 
vriendelijke groet,
 

Michel Lambers
Kwartier 80
4651 WT Steenbergen
Tel 0167-564515 / 06 14809517
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