Boekend / Blerick, 7 februari 2018

Voorzitter, leden van de raad,
Wij hebben de reactie van het college op de zienswijzen gelezen, we hebben de
brieven van het college van GS gelezen. Allemaal zeer gekleurde informatie. We
zullen hierop nog schriftelijk reageren. Wel even een korte reactie met betrekking tot
de reactie op de zienswijzen:
Noch het prachtige landschap van Koelbroek en Crayelheide, noch de leefomgeving,
noch welbevinden en gezondheid van bewoners, alleen zoveel mogelijk stroom is
belangrijk. Het college heeft immers een "intentieovereenkomst" gesloten…….
Met betrekking tot het Dorps Ontwikkelings Plan Boekend, waarvan de kern is
"bloeiende leefomgeving met behoud van het landschappelijke karakter", wordt
gezegd dat niet blijvend een beroep kan worden gedaan op het plan, zeker gezien de
houdbaarheid ervan (tot 2018). "Je moet rekening houden met nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen" en het college kiest niet voor Boekend maar voor
het windpark. Dat is nogal wat, Boekend wordt even bij het vuilnis gezet.
Wat betreft de prachtige uitloopgebieden van Blerick, Crayelheide en Koelbroek,
wordt volstaan met de opmerking dat er geen recht op vrij uitzicht bestaat en dat de
raad belangen die zijn gemoeid met de realisering van de windturbines zwaarder laat
wegen dan de belangen die zijn gemoeid bij het behoud van (vrij) uitzicht. Erkend
wordt dat het MER het voorkeursalternatief voor wat betreft landschap als "zeer
negatief" inschaalt, maar meer MW = meer geld en
landschap/leefomgeving/cultuur/bewoners spelen bij voorbaat geen rol.
Op eenzelfde manier wordt dan ook gereageerd op de toeristische en recreatieve
visie "Boeiend Boekend". Letterlijk wordt gezegd:
"Er kan niet blijvend in lengte van jaren een beroep worden gedaan op een eenmaal
vastgestelde visie zonder daarbij rekenschap te nemen van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee verband houdende beleidswijzigingen op
landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Dat geldt temeer nu deze visie dateert
uit 2006."
Anders gezegd: "Het toeristisch-recreatieve Boekend is voorbij." En dat zonder enig
overleg….
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Wat overleg betreft nog een interessante opmerking over communicatie; op
gezondheid en wettelijke normen komen we nog terug. Wij hebben de hele tijd
gezegd dat er geen enkele sprake was van communicatie en de gemeente geeft dit
nu eindelijk toe. Letterlijk citaat:
"Om die reden hebben de gemeente en de initiatiefnemer gekozen voor een vorm
van communicatie met de omgeving die gericht is op informeren."
Tenslotte nog enkele woorden over dat grote maatschappelijke belang waarvoor
alles moet wijken, ook het gezonde verstand. Nou, dat maatschappelijk belang is er
niet, dat is kunstmatig. In de Limburger van 13 januari jl. lezen we dat met de
plannen die er nu liggen er op termijn 48 windturbines komen te staan in de
provincie, dat daarmee de doelstelling van 95,5 megawatt ruimschoots wordt bereikt.
Citaat: "Dat dit niet lukt voor 2020 heeft verder geen consequenties."
Is het niet veel eerder een groot maatschappelijk belang dat het natuurreservaat
Koelbroek, een in Nederland uniek gebied, zijn waarde behoudt, zijn horizon
behoudt?
Wij als actiegroep komen op voor de bewoners van Boekend en Blerick, komen op
voor leefomgeving, landschap en cultuur. Wij laten ons niet ons welbevinden, onze
gezondheid en onze mooie leefomgeving afpakken door de gemeente Venlo. Wij
worden hierin gesteund door zeer velen. Rond de jaarwisseling zijn er door leden van
de actiegroep en ondersteunende vrijwilligers handtekeningen opgehaald in Boekend
en Klingerberg. Alleen volwassenen mochten tekenen; met de ondertekening werd
aangegeven dat men onze zienswijze ondersteunt en alleen akkoord gaat met de 4
turbines die in het voorkeursgebied van de provincie staan. Wij hebben na de eerste
ronde overlegd of er nog een tweede ronde moest komen, immers veel bewoners
waren niet thuis. Ook is bekeken of een petitie moest worden gestart voor geheel
Blerick, want geheel Blerick is het slachtoffer. Wij hebben besloten het bij deze ronde
te laten, omdat het aantal handtekeningen uit de eerste ronde al een voldoende
legitimatie vormt, al een helder signaal is richting uw raad. Wij willen nog opmerken
dat tijdens de rondgang bleek dat veel bewoners helemaal niet op de hoogte waren
van de plannen.
Hierbij overhandig ik 1234 analoge handtekeningen aan de voorzitter met de
woorden

"SAMEN = STERK".

Namens de Actiegroep Windturbines Blerick,
Jos Raedts

www.actiegroepwindturbines.nl
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