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CC:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Geachte Raadsleden,
Door de fractie van Algemeen Belang Tholen zijn enkele vragen gesteld. Hieronder zijn de vragen
weergegeven met daarop onze reactie.
Vraag 1:
Wethouder Hoek heeft de toezegging gedaan dat de nieuwe zienswijze voorgelegd zou worden aan
de Commissie zodat deze advies uit kan brengen aan het College. Kunnen we dit nog voor het
zomerreces verwachten?
Reactie:
Ambtelijk wordt momenteel gewerkt aan de beantwoording van de ingediende zienswijzen.
Gezien het aantal zienswijzen en de zorgvuldigheid die wij nastreven kost dit meer tijd dan
aanvankelijk de verwachting was. Behandeling van de beantwoordingsnota en het voorleggen
aan de commissie Ruimte en gemeenteraad is helaas niet mogelijk voor het zomerreces.
Vraag 2:
De inspreker bij de commissie Ruimte van maandag 13 mei (dhr. van Vossen) heeft aangegeven dat
er nog geen gesprekken zijn geweest met direct betrokkenen. Dit is wel toegezegd tijdens de
behandeling van de duurzaamheidsnotitie tijdens de Raadsvergadering. Kan de wethouder aangeven
wat de status is van deze toezegging?
Reactie:
Inspreker sprak over de gesprekken tussen initiatiefnemers windpark en betrokkenen. De
toezegging had betrekking op de gesprekken tussen ons als gemeente naar aanleiding van de
nadere kaderstelling. In dat proces zullen wij zeker de dialoog met alle betrokkenen aangaan.
Vraag 3:
Hoe is de stand van zaken met de toezeggingen die gedaan zijn tijdens de commissie en
Raadsvergadering?
Reactie:
In het kader van windpark Sint Maartensdijk willen we verwijzen naar de reactie op vraag 1. Ten
aanzien van het proces om te komen tot nadere kaderstelling zal een raadsvoorstel worden
voorbereid waarin een mogelijk plan van aanpak (definitief procesvoorstel) verwerkt zal
worden. Helaas is het niet mogelijk om dat raadsvoorstel voor het zomerreces te agenderen.
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Vraag 4:
Wanneer komt er Raadsvoorstel om de verklaring van bezwaar betreffende Ceresweg 2 definitief te
bekrachtigen middels een Raadsbesluit?
Reactie:
Gezien de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad van 4 april jl. en de motie waarin
het college gevraagd wordt een uiterste inspanning te plegen teneinde de landschappelijke
inpassing van Ceresweg 1 te verbeteren zal er binnenkort een gesprek plaatsvinden met de
initiatiefnemer. Een raadsvoorstel m.b.t. het al dan niet afgeven van een verklaring van geen
bedenkingen betreffende Ceresweg 2 zal naar verwachting na het zomerreces geagendeerd
worden.
Vraag 5:
Het gerucht gaat dat er plannen zijn voor ondergrondse energieopslag. Kan de Wethouder aangeven
wat de status hiervan is?
Reactie:
In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.b.t. windpark Sint-Maartensdijk wordt
gesproken over energieopslag. Tot op heden hebben wij van geen enkele initiatiefnemer
vernomen dat er plannen zijn voor energieopslag.
Vraag 6:
De uitbreiding en verhogen van het windpark in de Annavosdijkpolder schijnt nu ook actieve vormen
aan te nemen, zeker ook gepusht door de Gemeente. Kan de wethouder aangeven of hier
ontwikkelingen gaande zijn? Klopt het dat de Gemeente een actieve faciliteerde rol heeft?
Reactie:
Tot op heden zijn er uitsluitend oriënterende gesprekken geweest tussen gemeente en de
huidige exploitant. De gemeente heeft geen actieve faciliterende rol ten aanzien van dit
windpark.
Vraag 7:
De uitspraken die wethouder Hoek namens het College heeft gedaan over de windmolens in onze
buurgemeenten kan niks anders betekenen dat alle plannen voor windmolens op Thools grondgebied
definitief in de ijskast gaan. Wil Wethouder Hoek dit bevestigen?
Reactie:
Ja, hangende het proces van nadere kaderstelling, zal geen definitief besluit worden genomen,
al is het maar omdat de raad zelf uiteindelijk het laatste woord heeft. Procedures en onderzoek
kunnen uiteraard op kosten en risico van initiatiefnemers worden uitgevoerd, maar de raad zal
besluiten nemen over uitbreiding/locaties, na nadere kaderstelling.

Hoogachtend,
Wethouder drs. P.W.J. Hoek

