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Windturbines stand van zaken
Op 28 januari 2014 heeft de gemeenteraad één motie van de VVD (eerste 3 bolletjes) en een motie
van de PvdA (laatste 3 bolletjes)aangenomen.
Het college kreeg van de gemeenteraad het verzoek om:
•
•

•

•
•

•

Richting de Provincie aan te geven dat de bereidheid er is om 15 MW in Korendijk te leveren
Het plan van aanpak van oktober 2013 aan te houden en geen verdere
uitvoeringshandelingen met betrekking tot locatie 50 te verrichten, in afwachting van nader
onderzoek naar de meest geschikte locatie voor windenergie in Korendijk.
Op korte termijn een voorstel te doen voor de uitvoering van een uitgebreide en
geïntegreerde planMER zodat op basis daarvan tot uitvoering, en in overleg met de
inwoners, een verantwoorde en gedragen keuze voor windenergie gemaakt kan worden.
De geluidsnorm tot de dichtstbijzijnde woning strenger te stellen de algemene uniforme
norm.
Een adequate voorwaarde op te nemen die de initiatiefnemer verplicht om op voorhand
compensatie te bieden voor waardedalingen van onroerende zaken die ontstaan als het
windpark wordt opgericht.
Ook risicodragende participatie en participatie met zeggenschap mogelijk te maken.

Op 25 februari 2014 presenteerde CDA wethouder Tempel een nieuw plan van aanpak dat voor ons
onvoldoende recht deed aan de aangenomen moties.
Het ging al mis bij de insteek die werd gemaakt in het plan van aanpak.
Beoogt werd om juridische procedures en discussies achteraf te beperken. Dit is een vreemd
uitgangspunt. Het uitgangspunt zou moeten zijn "hoe komen we tot een breed onderzoek en wat is
de beste manier om alle belanghebbenden daarbij te betrekken."
In het plan van aanpak werd voorgesteld om geen formele m.e.r. procedure te doorlopen. Dit staat
haaks op het raadsbesluit waarin het college verzocht werd om een uitgebreide en geïntegreerde
planMER uit te voeren waarin naast milieu criteria, criteria zoals gezondheid, natuur, landschap,
economie, maatschappij, leefbaarheid, etc. aan toegevoegd worden.
Ook werd het onderzoek beperkt tot het in beeld brengen van mogelijk geschikte locaties aan de
hand van een aantal selectiecriteria waar de inwoners geen enkele invloed meer op konden
uitoefenen. Een selectie op voorhand en zonder inbreng van inwoners staat ook haaks op de
aangenomen moties.
Wethouder Tempel zegde alsnog toe alle verzoeken van de VVD te honoreren en uitvoering te geven
aan de moties.
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Voor de raadsvergadering van 11 maart bleek dat alleen hoofdstuk 1 en 2 uit het plan van aanpak
buiten beschouwing werden gelaten en in het bijgevoegde raadsvoorstel werden een aantal
toezeggingen gedaan zoals de CDA wethouder Tempel die op 25 februari toezegde.
In de vergadering van 11 maart vond ik de beantwoording door wethouder Tempel weinig concreet.
Om die reden heeft de VVD een amendement ingediend waarin de selectiecriteria voor locaties om
in aanmerking te komen voor onderzoek gewijzigd zijn in toetsingscriteria na onderzoek. Het
amendement is door een grote meerderheid aangenomen.
Nu worden op voorhand geen locaties uitgesloten en hebben inwoners en andere belanghebbende
alle kansen om hun wensen, ideeën en argumenten in te brengen bij het onderzoek naar de meest
geschikte locatie voor windturbines in Korendijk.
Bij motie verzocht de PvdA de hoofdstukken 3 t/m 6 te herschrijven door een van de ambtenaren uit
Korendijk, zodat een nieuw, beter op de voorwaarden van de gemeenteraad, plan van aanpak
ontstaat.
De raad en dus ook de VVD fractie stemde van harte in met deze motie.
Terugkijkend op de gang van zaken vind ik dat het dossier windenergie nodeloos veel stof deed
opwaaien. Wanneer de CDA wethouder Tempel beter had geluisterd en direct was gekomen met een
plan van aanpak waarin volledig recht werd gedaan aan de aangenomen moties van 28 januari j.l.
dan was de zaak in een mum van tijd rond geweest.
Door: Marijke Boorsma

Campagne voeren
Door heel Korendijk staan borden van de VVD.
In de meeste huizen is onze flyer al op de deurmat gevallen.
Er zijn verschillende debatten geweest (radio Hoeksche Waard, LTO en het lijsttrekkersdebat in de
Eendrachtshoeve).
Op social media zijn alle partijen actief.
De VVD is ook actief op facebook en op twitter.
In de verkiezingsstrijd worden door enkele partijen halve waarheden en verkiezingsretoriek niet
geschuwd.
Zo zag ik gister op facebook een bericht waarin stond dat de VVD het initiatiefvoorstel
zaalsportverenigingen van het CDA Korendijk voor Turnlust en Fluks niet steunde en dat werd de VVD
zeer kwalijk genomen.
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Ten eerste is er nog niet gestemd over dat voorstel en ten tweede heeft de VVD het CDA laten weten
het CDA voorstel breder te willen trekken en alle zaalsportverengingen er in mee te willen nemen.
Wethouder Reijnierse noemde in de vergadering van 11 maart de mogelijkheid van differentiatie in
zaalhuurtarieven en het subsidiebeleid dat volgend jaar geëvalueerd en vernieuwd moet worden.
Dit leverde hem een verwijt op van raadslid Boogaard die de wethouder verkiezingsretoriek verweet.
Spijtig voor de heer Boogaard maar hij was net een dag te laat met het indienen van zijn plan
waardoor het pas na de verkiezingen behandeld kan worden. Hoezo verkiezingsretoriek!!!
Echter, afspraak die gemaakt is ten tijde van het bezuinigen op subsidies, raadslid Walle verwoordde
dat correct, is dat wanneer verenigingen erdoor in de knel raken zij bij de wethouder aan de bel
moeten trekken. Ongeveer 1,5 jaar geleden heeft Turnlust een gesprek gehad met wethouder
Reijnierse.
Daarbij heeft Turnlust niet aangegeven dat er financiële problemen waren. Het gesprek ging over de
turntoestellen en het opbergen daarvan.
Inmiddels is het bericht dat de VVD tegen het CDA voorstel is van facebook verwijderd.
In de gymzaal van Zuid-Beijerland liggen pamfletten met een CDA-sticker en het advies om CDA te
stemmen. De VVD vindt deze manier van campagne voeren wel heel opdringerig.
Zaterdag flyeren Leon en ik in Zuid-Beijerland en Nieuw-Beijerland. Misschien komen we u daar
tegen.
Door: Marijke Boorsma

19 maart 2014
Volgende week is het zover en mag u, uw stem laten horen.
Als de verwachtingen over de opkomst bewaarheid worden en er een lage opkomst is dan is dat in
het voordeel van de SGP. Zij hebben een aanhang die trouw komt stemmen. De VVD aanhang, en dat
is het fantastische van onze partij, staat daar veel vrijer in en laat zich (gelukkig) minder sturen. Uw
stem is dus erg belangrijk!
Met de decentralisatie in 2015 neemt het gemeentelijk budget met 50 % toe. Na de verkiezingen
moeten er besluiten worden genomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor iedereen in
onze gemeente. Deze verkiezingen gaan ergens over. Gemeenten krijgen de ruimten om binnen het
sociale domein het verschil te maken. Het liberale geluid, zorgen dat ... in plaats van zorgen voor ...
moet omgezet worden in daden. Juist de VVD kan hieraan een bijdrage leveren.
Professionele zorg voor wie dat echt nodig heeft en niemand heeft die zorg kan geven.

Ik roep u allen op om op 19 maart te gaan stemmen.
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Indien u een probleem heeft met het vervoer of iemand kent die een probleem heeft met het naar
de stembus gaan, Marijke Boorsma is tot 16:00 uur bereid om iedereen die vervoer nodig heeft (ook
mensen die geen VVD stemmen) te rijden.
Hoort en zegt het voort.
STEM VVD!!!!!!!
Arie Janson, voorzitter VVD Korendijk.
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