Verslag Gemeenteraadsvergadering van 12 november 2019
Met een wederom voltallige gemeenteraad – voor het CDA nam de heer Sjef Lavrijsen definitief de
plaats in van de heer Christ van Eijk – werd een betrekkelijk korte agenda afgewerkt. De voorzitter
Jetty Eugster opende met een weemoedig woordje vooraf: ze begon met de opmerking dat alle
voortekenen er op wijzen dat dit haar laatste raadsvergadering zal zijn. Immers: op 9 december zal er
een einde komen aan een periode van een bijna drie jaar durend waarnemerschap. Een dag later zal
mevrouw Annemieke van de Ven geïnstalleerd worden als nieuwe kroonbenoemde burgemeester
van Reusel – De Mierden.
Het belangrijkste agendapunt had betrekking op het raadsvoorstel voor het afgeven van de
voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor het initiatief van Windpark Agro-Wind Reusel B.V.
Bij de loting van de spreekvolgorde was vastgesteld dat mevrouw Tessa van Rooij als eerste aan de
beurt zou zijn bij de beraadslagingen en dat fractie Samenwerking Reusel – De Mierden bij een
stemming als eerste een stem zou mogen uitbrengen. Namens de fractie mocht raadslid Cor van der
Heijden de aftrap verrichten. Hij hield een uitvoerig betoog waarin het fractiestandpunt werd
toegelicht. Deze inbreng is als afzonderlijke bijdrage op de website geplaatst. Neem er goed de tijd
voor: het is een stuk proza van ongeveer 3500 woorden.
Kort samengevat: een deel van de fractie vindt dat om inhoudelijke en om procedurele redenen het
raadsvoorstel gesteund moet worden. Het behalen van de klimaatdoelen is een eerste en zeer
zwaarwegend argument. Een tweede reden heeft met het procedureverloop te maken: bij een
tegenstem zouden belanghebbenden geen mogelijkheid meer hebben om een zienswijze in te dienen
tegen het besluit. Maar deze groep raadsleden houdt nog enkele grote slagen om de arm en velt pas
een definitief oordeel als het definitieve rapport van de MER-commissie (inclusief de reacties van
deze commissie op de ingediende zienswijzen) op tafel ligt. Vijf leden van de fractie stelden zich
achter dit standpunt op. De overige drie leden zaten wat strenger in de wedstrijd. Zij vonden dat de
initiatiefnemer zijn hand overspeeld heeft door een voorkeursalternatief in te dienen van elf
windturbines. Het zou beter zijn geweest als zij een plan had ingediend dat voorzag in de bouw van
negen turbines en dat het gebied ten noorden van de Burgemeester Willekenslaan windmolenvrij
zou blijven. In dit gebied zouden dan in de toekomst allerlei ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk
blijven én zou de woonomgeving in Reusel-Zuid minder overlast van het windturbinepark
ondervinden.
Tijdens de voorafgaande commissievergadering Ruimte (op 29 november 2019) had de
woordvoerder van de VVD in een genuanceerd betoog uitvoerig toegelicht waarom deze fractie zou
gaan voorstemmen. De PvdA-fractie gaf bij die gelegenheid in een uitstekend onderbouwd betoog
aan waarom zij, na lang wikken en wegen, uiteindelijk toch zou gaan tegenstemmen. Voor de CDAfractie had het raadsvoorstel zo ongeveer de status van een hamerstuk. Zowel tijdens de
commissievergadering als tijdens de raadsvergadering beperkte de woordvoerder zich tot de
opmerking dat dit een ‘uitstekend plan’ is. Naar de beweegredenen waarom de fractie dit vindt, blijft
het gissen. Een opmerkelijke keuze, zeker omdat de eventuele bouw van het windpark de komende
kwarteeuw de skyline van Reusel gaat domineren.
Toen de voorzitter na de hoofdelijke stemming de balans opmaakte, hadden tien raadsleden
ingestemd met het raadsvoorstel en vijf raadsleden hadden het woord ‘tegen’ uitgesproken. Hiermee
kan dit al langlopende proces de volgende fase in. Maar zowel de voor- als de tegenstanders van dit
initiatief (die beiden met een zeer ruime delegatie op de publieke tribune aanwezig waren), gingen
na afloop met gemengde gevoelens naar huis. Met de door de woordvoerder van Samenwerking
Reusel – De Mierden gesproken woorden in hun achterhoofd, was het duidelijk dat het nog geen
gelopen race is: het licht in nu wel even op groen gezet, maar het is niet uitgesloten dat het volgend
jaar toch weer op rood springt.
Daarna volgden nog enkele raadsvoorstellen waarbij enkele kritische opmerkingen gemaakt werden
of zich een korte discussie over enkele zeer technische aangelegenheden ontspon. Bij de behandeling
van het rapport van de Rekenkamercommissie over de Informatieveiligheid begon de voorzitter dan

ook met de opmerking: ‘Ik haast me te zeggen dat ik meer een generalist dan een specialist ben’.
Maar dat was een voorbarig excuus: de gestelde vragen en de gemaakte kritische opmerkingen wist
zij uitstekend te pareren.
Aan het eind vroeg de vicevoorzitter van de gemeenteraad (en tevens fractievoorzitter van
Samenwerking Reusel – De Mierden), de heer Bert van Laarhoven, in een extra aan de agenda
toegevoegd punt, het woord om – namens de gehele gemeenteraad – mevrouw Eugster alvast
officieel te bedanken voor haar inspanningen om gemeente Reusel – De Mierden door een
bestuurlijk ingewikkelde periode te loodsen. Na een enerverende avond sprak waarnemend
burgemeester mevrouw Eugster, ruim twee uur na de opening, voor de laatste keer het
sluitingsgebed uit.

