Onderwerp: Inspraak tijdens de hoorzitting over het inpassingplan Windpark
Bijvanck in hotel Duiven op woensdag 3 mei 2017.
Geachte statenleden van de commissie EMM,
Dank voor de mij geboden gelegenheid tot inspraak. Ik zal de zaken in de door
mij aangeboden zienswijze niet herhalen. U heeft daarvan kennis kunnen
nemen en ik van de reactie daarop.
Volgens mij is iedereen doordrongen van de klimaatdoelstellingen, het belang
ervan en de noodzaak te komen tot een energietransitie, het benutten van
herwinbare energie en het beperken van de CO2 uitstoot. Dat moet, dat lukt en
dat kan en daarvoor willen burgers en bedrijven zich inzetten. Tenminste als ze
serieus worden genomen en op hen door de politiek een beroep wordt gedaan
zelf met plannen te komen. Het Duurzaamheids Expertise Centrum (DEC)
Liemers van LINDUS is daarvan zo’n voor beeld.
Ik begrijp werkelijk niet dat in de zienswijze nota wordt opgemerkt:
 Het ontbreken van draagvlak staat de juridische houdbaarheid van het
inpassingsplan en de overige (uitvoerings‐) besluiten niet in de weg;
 Draagvlak is immers geen ruimtelijk relevant belang, waardoor de
Elektriciteitswet geen ruimte laat om de vaststelling van het
inpassingsplan te weigeren gelet op het ontbreken van draagvlak;
 Juist door het ontbreken van bestuurlijk draagvlak bij de gemeente
Zevenaar zijn Provinciale Staten verplicht een inpassingsplan vast te
stellen (artikel 9e, tweede lid, Elektriciteitswet 1998).
Vervolgens wordt als opgemerkt:
 Hoewel het aspect draagvlak geen criterium vormt voor de juridische
houdbaarheid van het inpassingsplan hechten Provinciale Staten wel aan
het belang om draagvlak te creëren bij omwonenden. De Omgevingsvisie
Gelderland stuurt hier actief op. Door de mogelijkheid tot participatie als
eis te stellen
 De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, is aan de
initiatiefnemer. De provincie beoordeelt slechts de inspanningen van de
initiatiefnemer hierin.
Geachte Statenleden,

Voor mij een absolute dooddoener. Geen draagvlak, geen windmolens!
Draagvlak is er niet. Dan komen ze er niet zou je denken. Niets lijkt minder
waar. Ik vind dat een absolute onderkenning en zelfs minachting van het
betrekken van het bedrijfsleven en de burgers voor het behalen van de
doelstellingen. Kennelijk is er geen vertrouwen dat we klus samen wel met
draagvlak en misschien op een andere manier wel kunnen klaren en is
draagvlak niet nodig. Een gevaarlijke vergissing die ik zeer betreur.
Ik zou willen pleiten voor vertrouwen in bedrijven en burgers om er samen aan
te werken de doelstellingen te halen en het realiseren van draagvlak.
Succes met u besluitvorming.
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