Mening m.b.t. Coördinatieregeling

8 januari 2019

Geachte leden van de commissie Ruimte.
Zoals U ongetwijfeld weet, zijn er in het verleden fouten gemaakt bij windpark Laarakkerdijk.
Ambtenaren en raadsleden spreken zich nu zelfs uit dat het windpark Laarakkerdijk nooit
gebouwd had mogen worden. Onzorgvuldig handelen, onwetendheid en gebrek aan goede
communicatie waren hier debet aan.
Wederom loopt het proces van Agro-wind niet zoals het zou moeten getuigen het inhuren
halverwege het proces van 2 professionals.
Nu wordt opnieuw om uw mening gevraagd over een cruciaal punt wat zeer belangrijk is
voor het verdere verloop van het proces.
Het college vraagt U namelijk op 15 Januari om uw mening te geven omtrent de
coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 lid 1 onder a en b van de Wet ruimtelijke
ordening, van toepassing te verklaren voor het nemen van besluiten die benodigd zijn voor
de realisatie van windpark Agro-Wind. In het artikel 3.30 lid a en b waarnaar verwezen wordt
staat: "Bij besluit van de gemeenteraad kunnen gevallen of categorieën van gevallen worden
aangewezen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk
beleid het wenselijk maakt enz."
Het college geeft aan dat dit consequenties heeft welke een financiële reden heeft door het
verkorte van het proces met als gevolg risico’s op onzorgvuldigheid. En ons inziens is
zorgvuldigheid juist wat er nodig is, voor alle partyen.
Ook de Kempenplannen zijn een reden om nu niet te kiezen voor de coördinatieregeling.
Ook hier speelt voldoende tijd een belangrijke rol om zaken binnen de 5 Kempen gemeenten
op elkaar af te stemmen en zorgvuldig af te wegen.
Bovendien heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Reusel-De Mierden ingestemd
met de motie van Samenwerking, VVD en PvdA van 19-12-2017 waarin wordt gezegd:” dat er
actief wordt íngezet op goede afspraken c.q. kaders gesteld door en met o.a. Kempengemeenten
enz.

Dat hier nu al verschillen ontstaan blijkt uit de gekozen locaties van Agro-wind. Deze komen
niet overeen met de Kempen plannen uit het rapport van Pondera!!
De keuze die nu voorligt is:
a. Kiezen voor de financiële kant van Agro-wind met risico’s van onzorgvuldigheid door
o.a. tijdsdruk.
b. Of kiezen voor zorgvuldigheid en afstemming met de andere Kempengemeenten en
uitvoering van de aangenomen motie van 19-12-2017 van een meerderheid van de
gemeenteraad.
Wij vragen U te kiezen voor zorgvuldigheid boven financiële belangen.
Met vriendelijke groeten
Guus, Hans en Anita
Namens Omwonenden.

