Melding stellen van vraag in vragenuur in de raad
(art. 41 RvO raad)
Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Datum ontvangst raadsgriffie
(in te vullen door griffie)
Datum

woensdag 19 juni 2019

Aan

Voorzitter en griffier van de raad

Datum raadsvergadering

woensdag 22 mei 2019

Naam vragensteller

Han van 't Hof fractie ABT

Vraag gericht aan

college

Onderwerp

windmolenparken

Vragen (niet verplicht om in te vullen)

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?
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 duurzaamheids notitie tijdens de
Raadsvergadering.
Kan de wethouder aangeven wat de status is van deze toezegging?
3- hoe is de stand van zaken met de toezeggingen die gedaan zijn
tijdens de commissie en Raadsvergadering ?
4- wanneer komt er Raadsvoorstel om de verklaring van bezwaar
betreffende Ceresweg 2 definitief te bekrachtigen middels een
Raadsbesluit?
5- het gerucht gaat dat er plannen zijn voor ondergrondse
energieopslag.
Kan de Wethouder aangeven wat de status hiervan is?
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 de de Gemeente een actieve faciliteerde rol heeft?
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?
Als het antwoord toch nee zou zijn wil de Wethouder dan motiveren
waarom?

Aanleiding (niet verplicht om in te vullen)

2019-05-22 Melden stellen vraag over windmolenparken gemeente Tholen.doc

Vervolgactie toegezegd

ja

nee

Zo ja, welke

Datum afdoening vervolgactie
Ingeleverd bij de griffie
(in te vullen door griffie)
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