Gemeenteraadsvergadering 29 januari 2019
De eerste raadsvergadering van 2019 had weliswaar een korte agenda: na de
gebruikelijke plichtplegingen aan het begin en aan het einde slechts vier
inhoudelijke agendapunten. Maar wat ‘ n onderwerpen! Vooral aan de
agendapunten 5 en 6 zijn inmiddels enorm veel woorden besteed, zowel binnen
als buiten de raadzaal. Het zijn twee thema’s waarover iedereen wel een mening
heeft en waar de voor- en tegenstanders bij tijd en wijle recht tegenover elkaar
staan.
Het eerste ‘zware’ onderwerp had betrekking op het voorstel om voor Windpark
Agro-Wind een coördinatiebesluit te nemen. Indien dit voorstel zou worden
aangenomen, dan was het de eerste keer in de geschiedenis van Reusel - De
Mierden dat zo’n instrumentarium zou worden ingezet. Het hoofddoel is om de
procedures snel en transparant te kunnen doorlopen.
Namens Samenwerking Reusel - De Mierden werd het volgende ingebracht:
‘Voor Samenwerking Reusel – De Mierden is rechtsbescherming een groot goed.
Met toepassing van de coördinatieregeling wordt hieraan voor niemand afbreuk
gedaan. Iedereen heeft ruimschoots de mogelijkheid om met indienen van
bedenkingen tegen de nog in te dienen plannen van de VHTAC zijn of haar
rechten en belangen veilig te stellen dan wel om zijn of haar gelijk te halen. Ook
is in onze ogen de termijn om deze bedenkingen te formuleren en een zienswijze
in te dienen ruim voldoende: in om en nabij drie maanden tijd moet dat ei toch
gelegd kunnen worden. We verzoeken het college dan ook om het tijdpad en de
deadlines op een duidelijke manier richting alle betrokkenen te communiceren.
In onze ogen wegen de voordelen van de coördinatieregeling op tegen de
veronderstelde nadelen. De procedure voor de aanvragers zal waarschijnlijk een
stuk korter zijn. Als die turbines er toch komen – maar dat besluit wordt op een
ander moment genomen – dan maar ‘hoe eerder, hoe beter’. Dit ook met het oog
op de gemeentelijke en regionale klimaatdoelstellingen. Maar ook een niet te
onderschatten voordeel is er voor gemeente Reusel – De Mierden: een korter en
eenduidiger juridisch traject houdt in dat er minder ambtelijke uren geïnvesteerd
hoeven worden en er minder kosten voor juridische bijstand gemaakt moeten
worden. Dat is voor onze gemeente een niet te onderschatten verlichting van de
niet al te florissante financiële positie. Maar ons belangrijkste argument is: er
wordt met de coördinatieregeling niemand in zijn rechten beknot. Daarom,
resumerend, eens met het voorstel.
Het tweede agendapunt behelsde het vaststellen van het projectplan voor de Kei.
Na jarenlang wikken en wegen - waarbij allerlei alternatieven de revue
passeerden, variërend van nieuwbouw aan de zuidzijde van de Wilhelminalaan
tot aan verbouwing van het huidige gemeentehuis tot multifunctionele
accommodatie - komt het College van B & W tot de aanbeveling om de huidige
Kei grondig te renoveren. Om te komen tot een vernieuwde Kei worden er enkele
projectgroepen ingesteld met daarin vertegenwoordigers van allerlei
belanghebbenden. Hierbij komt een hoofdrol toe aan Stibex. Alle fracties spraken
hun vertrouwen uit: het projectplan ziet er doordacht uit en er zijn voldoende
waarborgen ingebouwd om deze ingrijpende klus tot een goed einde te brengen
zodat de vernieuwde Kei weer veertig jaar vooruit kan.

Tijdens de vragenronde voor raadsleden werd onder andere gediscussieerd over
enkele kwesties die te maken hebben met de accommodatie van AVR’69. De
vragenstellers en het college werden het niet over alle punten met elkaar eens.
Maar in een duaal stelsel is dat geen uitzonderlijke situatie.

