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Onderwerp

Belangen omwonenden windturbines 'Lithse Polder'
Datum

12 mei 2020
Ons kenmerk

Geachte heren Duijs en Rutjens,

C2263435/4695019
Uw kenmerk

Contactpersoon

A.E. (Anneth) van Bruchem
Telefoon

Bij brief van 15 april 2020, ingekomen op 20 april 2020, heeft u namens de
Forum voor Democratie fractie schriftelijke vragen gesteld.

(06) 18 30 33 47
Email

avbruchem@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. In hoeverre is GS het met FVD eens dat ook in de aanloopfase waarin de
gemeente het bod binnen de RES bespreekt en uiteindelijk presenteert de
omwonenden nauw betrokken zouden moeten worden? Hoe wordt dit geborgd?
Antwoord: Wij zijn het met u eens dat burgerbetrokkenheid in het kader van
de Regionale Energiestrategieën (RES’en) van groot belang is. Het is hierbij
overigens van belang om een onderscheid te maken tussen het proces
rondom de RES (een regio-brede strategie) en het proces rond de Duurzame
Polder (een specifiek initiatief).
In het kader van de eerste versie van de concept-RES van de regio Noordoost
Brabant waar u naar vraagt, zijn bij het opstellen meer dan 80 lokale en
regionale partijen betrokken en stakeholderbijeenkomsten georganiseerd.
Deze concept-RES komt ook in de gemeenteraden aan de orde. De conceptRES van Noordoost-Brabant bevat zoekgebieden en nog geen keuzes tussen
of binnen zoekgebieden. Samen met de RES–regio’s ontwikkelen wij op dit
moment een vorm van internetconsultatie waarbij elke inwoner van de
betreffende RES-regio opvattingen, wensen, zorgen en aanbevelingen kan
uiten. Deze consultatie vindt plaats op een zodanig moment dat de
uitkomsten hiervan kunnen worden meegenomen bij het op- en vaststellen
van de RES 1.0.

Voor wat betreft de communicatie met de betrokken inwoners rondom het
specifieke traject Duurzame Polder, verwijzen wij naar het antwoord op de
volgende vraag.
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2. Onderschrijft GS het belang van het schriftelijk en op tijd informeren van
omwonenden van belangrijke stappen in het gehele proces? Hoe heeft de
provincie het “voortdurende gesprek met haar twee partners (Gemeente Oss en
Gemeente ’s-Hertogenbosch) waarmee ze haar verkenning gezamenlijk uitvoert”
hieromtrent gevoerd?
Antwoord: Ja. Wij nemen aan dat deze vraag betrekking heeft op de
Duurzame Polder. In dat kader hebben de gemeenten Oss en ’sHertogenbosch samen met de provincie een verkenning uitgevoerd. Daarbij is
een zorgvuldig proces doorlopen met wijk- en dorpsraden, een
klankbordgroep met belangenvertegenwoordigers, de initiatiefnemers en
diverse, goed bezochte bewonersavonden. In dit proces is ook aangegeven
hoe de input van de verschillende belangengroepen en organisaties wordt
meegenomen en hoe besluitvorming over een voortzetting van het proces
plaats gaat vinden. Wij hebben hierover zowel ambtelijk als bestuurlijk
voortdurend goed overleg.
Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop beide gemeenten de participatie
vorm hebben gegeven, in het bijzonder aangezien er bij de Duurzame Polder
voor is gekozen om al zeer vroeg in het proces (verkenningsfase) brede
betrokkenheid te organiseren.

3. Ziet GS net als FVD dat de gemeente Oss in haar communicatie in de
betreffende fase richting de directe omwonenden gefaald heeft? Hoe gaat de
provincie het “voortdurende gesprek met haar twee partners (Gemeente Oss en
Gemeente ’s-Hertogenbosch)“ omtrent communicatie en inspraak in de
toekomst vormgeven?
Antwoord: Nee.
Wat betreft de Duurzame Polder zetten wij ons constructieve overleg over
communicatie en omgevingsparticipatie met onze twee partners voort.
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4. Is GS net als FVD van mening dat het nemen van besluiten t.a.v. de
energietransitie die onherroepelijk van invloed zullen zijn op de leefomgeving
ten tijde van de corona-crisis zouden moeten worden opgeschort omwille van
draagvlak en transparantie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit in de
toekomst met uw partners vormgeven?
Antwoord: Nee. Wij vinden niet dat besluiten e.d. met betrekking tot de
energietransitie moeten worden opgeschort. Van belang is dat overheden
ervoor zorgen dat er, ook in deze tijd, voldoende waarborgen zijn voor
betrokkenheid en inbreng van belanghebbenden bij processen en projecten
op alle fronten, dus ook voor de energietransitie.
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Milieu en Energie
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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