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Dames en heren,
Als inwoner van de gemeente Venlo stel ik u de vraag: Welke bestuurder
wilt u zijn voor de inwoners van de gemeente Venlo?
1- Een bestuurder die zich verdiept in de materie en met de juiste
objectieve informatie een beslissing neemt en zich daarbij niet verschuilt
achter huidige onvolledige wetgeving?
2- Een bestuurder die met goede argumenten een weloverwogen
beslissing neemt en die niet slechts volgzaam is?
3- Een bestuurder die opkomt voor de gezondheid van duizenden
inwoners en niet de financiële belangen voorop stelt?
Nogmaals, de bezwaren van de bewoners gaan niet over de vraag óf er
windturbines geplaatst moeten worden, maar gaan uitsluitend over de
locatie van 5 van de 9 geplande turbines, vlakbij een dichtbevolkt
woongebied. We moeten tenslotte met z’n allen een “Groningen” situatie
voorkomen, daar waar de bewoners de dupe zijn geworden van een
overmatige belasting van de omgeving.
In beslissingen van dergelijke grote omvang moet –zoals goed bestuur
betaamt- een afweging gemaakt worden tussen baten en lasten, waarbij
een risico analyse gebaseerd moet zijn op een objectieve, volledige
informatie voorziening. In het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel van
goed bestuur dienen echter ook accenten gelegd te worden op belangrijke
zaken, met name als dit de gezondheid van burgers betreft. Het college
moet zich niet verschuilen achter de thans geldende wetgeving die voor
wat betreft laagfrequent en infrasoon geluidsoverlast de bewoners
onvoldoende bescherming biedt. Juist de plaatselijke bestuurder heeft de
morele taak om haar burgers te beschermen, door in haar besluitvorming
het risico op ernstige hinder en gezondheidsschade uit te sluiten.
Een andere factor die in de besluitvorming een belangrijke rol speelt is de
omvang van de negatieve effecten. Dat bij de plaatsing van de 5 turbines
geluidshinder voor duizenden mensen ontstaat kan niet weggezet worden
als slechts een “risico” of de uitspraak dat “enige hinder aanvaard moet
worden”, maar behoort in de besluitvorming zwaarwegend te worden
meegenomen.
Dat hieruit de conclusie getrokken zou moeten worden dat door de grote
bevolkingsdichtheid in Blerick niet meer dan 4 turbines geplaatst kunnen
worden, vergt een MOEDIG besluit, maar laat duidelijk zien dat de Raad
opkomt voor de gezondheid en welzijn van haar burgers; dit is tenslotte
het grootste goed van iedere gemeente! Voor wat betreft het behalen van
de energiedoelstellingen die de gemeente Venlo heeft beschreven in
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‘Energiestrategie 2030’, is de samenwerking met omliggende gemeenten
zoals Horst aan de Maas en Venray, voor wat betreft windenergie,
noodzakelijk. Dáár liggen de voorkeursgebieden van de provincie en is de
fysieke ruimte veel groter met een aanzienlijk lagere bevolkingsdichtheid.
Kortom de gemeente Venlo voldoet, met de plaatsing van 4 turbines op
het industrieterrein, aan de intentie van de Provincie om maximale
invulling aan de energietransitie te geven en voldoet tevens aan de
zorgplicht als gemeente door op te komen voor de gezondheid van
burgers van Boekend en geheel Blerick.
Dames en heren,
In de gehele procedure van deze zaak krijg ik met name bij het beginsel
van ‘Fair Play’, welke eveneens een voorwaarde is van behoorlijk bestuur,
het gevoel van achterkamertjespolitiek. Bij een dergelijke ingrijpende
beslissing is het van groot belang, dat de raad onbevooroordeeld,
onpartijdig en zonder vooringenomenheid besluiten neemt. Daarbij
moeten gemeentebelangen, de besluitvorming door de raad niet kunnen
beïnvloeden.
Op dit punt is een objectieve en tijdige informatie voorziening van zowel
Raad als van burgers noodzakelijk, waarbij inspraak een absolute
voorwaarde is. Bij het beantwoorden van zienswijzen door de gemeente
moet aan de raadsleden niet, zoals nu het geval is, misleidende en
gekleurde informatie worden verschaft. Ook beleidsbepalende documenten
zoals de m.e.r. moeten de lezer niet op het verkeerde been zetten door te
insinueren dat score ‘0’ wel meevalt, terwijl dit een maximale
geluidsbelasting betreft.
Ten slotte:
Besluiten die de raad neemt over dergelijke ingrijpende zaken, strekken
veel verder dan slechts een of twee bestuurstermijnen en brengen zodanig
dus een enorme verantwoordelijk mee voor de raadsleden. Ik vraag u
nogmaals zoals in het begin van mijn betoog” welke soort bestuurder wilt
u zijn, als u een besluit neemt?
Ik wens u veel wijsheid en moed toe bij het nemen van uw besluit ten
aanzien van het plaatsen van de windturbines!
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