Geachte Voorzitter, leden van de Raad, overige aanwezigen
Ik wil inspreken over het draagvlak in Westervoort.
In de stukken wordt gesuggereerd dat aandacht is besteed aan de
bewoners van de omliggende wijken zoals Westervoort. Ook zou
aandacht worden besteed aan draagvlak.
Daarom iets over de feiten en de betrouwbaarheid:
In juni 2014 werd met een klein artikel een windatelier in de Arnhemse
Koerier voor bewoners aangekondigd. In Westervoort waren ruim 100
belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst werden vele vragen gesteld.
Na afloop en in het verslag werd toegezegd dat eind 2014 de organisatie
met concrete antwoorden op die vragen zou komen. Het hele proces
samengevat: na bijna drie jaar in januari 2017 zou op de tweede
afsluitende bijeenkomst de vragen worden beantwoord. Dat was niet zo.
Diverse specifieke antwoorden kwamen pas in maart 2017 beschikbaar.
Maar een aantal vragen is nog steeds niet beantwoord. In die
tussenliggende periode waren er geen bijeenkomsten om door eerlijke
voorlichting te werken aan draagvlak. De initiatiefnemer heeft in een
enkel contact met bewonersvertegenwoordigers alleen de gedachte
planning aan de orde gesteld. Inhoudelijk overleg was niet aan de orde
en de initiatiefnemer stelde dat van de samenkomst geen agenda en
verslag zou zijn. Zo heeft het zogeheten trechteringsproces zonder enige
terugkoppeling naar de omgeving plaatsgevonden. Naar aanleiding van
vragen uit uw raad eind 2014 gaf het college in januari 2015 een
raadsbrief uit met de volgende toezegging over het verdere proces: na
het afronden van de onderzoeken volgden gesprekken met betrokken
bewoners, omgevingspartijen. Daarna zouden ook op basis van de
vragen second opinion onderzoeken kunnen volgen: een redelijke basis.
Echter met het raadsbesluit in december 2016 kwam de
coördinatieprocedure in beeld. Dus van al eerdere toezeggingen bleef
niets over. Voordat bewoners waren voorgelicht of een zienswijze
konden indienen, waren de secondopinion onderzoeken al uitgevoerd
met alle vraagtekens die daarbij overbleven
De draagvlak bevordering kreeg cynisch bedoeld op 20 maart bij de start
van de terinzagelegging een vervolg. Hoe: door een tsunami van
ruim1500 bladzijden over de bewoners uit te storten. Twee weken
daarna volgde pas de eerste informatiemarkt. Westervoorters moesten
binnen vier weken dit kritisch doorlezen, nadenken en dit tijdig om te

zetten in een zienswijze. Dat het mogelijk was zoveel inhoudelijke
zienswijzen in te dienen, zou te denken moeten geven.
Voorstanders roepen natuurlijk kritiekloos: "gewoon doen!'
Het principe is wel de lusten niet de lasten.
Over de eenzijdige voorlichting zal ik hier niet veel geen woorden vuil
maken. Alleen al het feit dat geen van de officiële informatieborden liet
zien dat in totaal circa 800 ja 800Westervoorters binnenhuis zijn te
beschouwen als gehinderden dan wel ernstig gehinderden. Deze feiten
zijn wel ontleend aan de officiële onderzoeken.
De coördinatieprocedure zou als voordeel voor betrokkenen hebben dat
alle documenten een keer ter inzage liggen. Betrokkenen zouden dan na
indiening van hun zienswijze duidelijkheid krijgen. Niet in dit geval.
Er volgde nog een aanvullende worstcasestudie twee weken na sluiting
van de zienswijzetermijn en aan de definitieve versie werden nog ruim
300 bladzijden aanvullende documenten toegevoegd zonder dat hierover
een zienswijze kon worden ingediend. Deze uitvoering is zo duidelijk in
strijd met zowel de letter als de geest van de toepassing van de
coördinatieprocedure. In dit kader lopen zijn al twee formele klachten
ingediend over de toepassing en de uitvoering. Over misleiding van de
indieners van de tweede zienswijze volgt nog een formele klacht. Het is
zeer onbehoorlijk te melden dat een zienswijze is doorgezonden aan de
commissie mer, terwijl bij de ter inzage legging al bekend is dat dit nooit
zou gebeuren.
Feit is dat wij moeten constateren dat aspect draagvlak onvoldoende is
ingevuld door slechts een enkele informatiemarkt te houden, nota bene
midden in de formele zienswijzentermijn. Bovendien is gebleken dat niet
conform de procedure alle documenten en onderzoeken bij de start van
het formele traject gereed en beschikbaar waren. Tot slot wil ik melden
dat deze inspraakversie al wordt gesteund door 300 Westervoorters

