ART. 44 vragen
Venlo, 20 december 2019
Aan

: Het College van B&W Venlo

Betreft : Artikel 44 vragen aangaande de uitspraak van de Raad van State inzake windpark
Geachte college,
Deze week vernam de PVV het onderstaande bericht uit de lokale media:

Raad van State veegt bezwaren windpark van tafel
Er is groen licht voor de komst van negen windturbines langs de spoorlijn bij Blerick en Boekend. De
Raad van State heeft initiatiefnemer Etriplus in het gelijk gesteld.
Vooral de gemeente Venlo krijgt een tik op de vingers. De gemeenteraad besloot in maart 2018 om
het bestemmingsplan dat nodig was voor de komst van het windpark niet vast te stellen. Met
gemeentelijke verkiezingen in het vooruitzicht koos een meerderheid van de politieke partijen ervoor
om mee te gaan in de geuite bezwaren van omwonenden.
Onvoldoende onderbouwd
En dat was niet terecht, oordeelt de hoogste bestuursrechter. Er werd door de raad destijds
aangevoerd dat omwonenden niet of onvoldoende betrokken werden en dat Etriplus onvoldoende
onderzoek naar draagvlak voor het windpark had gedaan. Ook werden vragen gesteld bij de
gehanteerde normen voor geluidhinder en de nadelige gevolgen van laagfrequent en infrasoon
geluid. Alle gronden waarop dit besluit destijds is genomen worden volgens de rechter onvoldoende
onderbouwd door feiten of beleid. Ook bezwaren van omwonenden en bedrijven in de buurt van de
plek van de beoogde windturbines worden van tafel geveegd.
Naar aanleiding van dit bericht heeft de PVV Venlo de volgende vragen.
1. Wat vind u van deze uitspraak? Graag een onderbouwing.
2. Wat zijn de te verwachten kosten inzake claim die Etriplus ongetwijfeld gaat indienen? Graag
een specificatie, per kosten soort en de apparaat kosten. (Inclusief de reeds gemaakt kosten
in het voortraject)
3. Bent u bereidt de conclusie te delen met de raad?
4. Deel u de mening van de PVV dat middels het PIP en deze uitspraak van de Raad van State
volledig wordt voorbijgegaan aan de autonomie van de gemeenteraad van Venlo.
Gezien de komende feestdagen willen we u toch verzoeken in een redelijk termijn de antwoorden
met voorrang te behandelen.
Namens de PVV Fractie
Donald Fijnje
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