
MOTIE Vreemd aan de orde art. 43 RvO 

Onderwerp: Participatietraject bij concept-kadernota grootschalige opwek duurzame 

energie 

De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2020 

Fracties: PvdA en SGP 

 
De raad, 

  

Gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat: 

• Onlangs het participatietraject in het kader van de concept-kadernota 

grootschalige opwek duurzame energie is gestart; 

• Dit traject o.a. bestaat uit een online enquête, een inloopbijeenkomst op 7 juli 

en een energieatelier op 26 augustus a.s.; 

• De gemeenteraad op 6 februari 2020 heeft besloten dat dit participatietraject 

uitgevoerd dient te worden door een onafhankelijk, ter zake kundig bureau; 

• De online enquête diverse ernstige omissies en onjuistheden bevat, waaronder 

o.a. het ontbreken van het door de raad geamendeerde raadsbesluit; foto's en 

toelichtingen, die de geënquêteerde op het verkeerde been zetten; het 

ontbreken van juiste en voor niet-deskundigen toegankelijke toelichtingen op 

vragen, etc.; 

• De online enquête vanuit hetzelfde IP-adres meerdere keren ingevuld kan 

worden, waardoor ongewenste beïnvloeding van de uitkomsten mogelijk zijn; 

• De onder verantwoordelijkheid van het college te organiseren bijeenkomsten 

slechts voor een beperkt aantal deelnemers toegankelijk zijn; 

• De uitnodiging voor de inloopbijeenkomst slechts één week van tevoren bekend 

is gemaakt;  

• Andere belanghebbenden of vertegenwoordigers, zoals bijvoorbeeld inwoners en 

andere belanghebbenden in Sprang-Capelle en het Platform Waspik, 

onvoldoende zijn meegenomen in (de opstart van) het participatietraject; 

• Van diverse zijden wordt aangegeven dat de uitkomst van het participatietraject 

al vaststaat, zoals de opstelling van windmolens, nl. clustervorming, zoals in het 

bod voor de REKS is verwoord. 

 

Overwegende dat: 

• De energietransitie de grootste opgave is van de komende jaren; 

• De impact daarvan groot is, ook voor Waalwijk; 

• Het besluit van de raad om een zorgvuldig participatietraject, begeleid door een 

onafhankelijk extern ter zake kundig bureau, juist voortkomt uit het belang om 

onze inwoners en andere belanghebbenden op een gedegen manier te 

betrekken, waardoor de raad geholpen wordt in de afwegingen die uiteindelijk 

moeten worden gemaakt; 

• Het besluit m.b.t het participatietraject daarnaast voortkomt uit het gegeven dat 

bewoners in een eerdere fase zich onvoldoende betrokken voelden bij de 

voorgenomen ontwikkeling van het windmolenpark op Haven 8; 

• De Coronacrisis weliswaar gezorgd heeft voor vertraging in de opstart van het 

participatietraject, maar dat dit niet mag leiden tot een onzorgvuldig traject als 

gevolg van tijdsdruk; 

• De portefeuillehouder bij de beantwoording van vragen tijdens de 

raadsvergadering van 2 juli heeft aangegeven slechts het raadsbesluit uit te 

voeren, maar geen enkele aanwijzing heeft gegeven om fouten en 

onvolkomenheden te herstellen. 

 

  



MOTIE Vreemd aan de orde art. 43 RvO 

Onderwerp: Participatietraject bij concept-kadernota grootschalige opwek duurzame 

energie 

De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2020 

Fracties: PvdA en SGP 

 
 

Draagt het college op:  

1. Het huidige participatietraject met onmiddellijke ingang stop te zetten; 

2. In overleg met inhoudsdeskundigen de omissies en fouten in de online enquête 

te herstellen; 

3. De inloopbijeenkomsten, waaronder het energieatelier eerst na de 

zomervakantie te organiseren en op voorhand geen enkele belanghebbende 

daarvoor uit te sluiten; 

4. De raad vooraf te informeren op welke wijze uw college invulling geeft aan dit 

participatietraject, conform de uitgangspunten van het door de raad 

vastgestelde amendement d.d. 6 februari 2020. 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

o Aangenomen zonder hoofdelijke stemming 

o Aangenomen met  ____  stemmen vóór en  ____  stemmen tegen 

o Verworpen met ____  stemmen tegen en  ____  stemmen vóór 

 

Geacht tegengestemd te hebben:……………………………………………………………………………………….  
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Naam fractie en ondertekening: 

 

LokaalBelang: 

 

 

 

VVD: 

 

 

 

GroenLinksaf: 

 

 

 

CDA: 

 

 

 

D66: 

 

 

 

SGP: 

 

 

 

Lijst IJpelaar: 

 

 

 

ChristenUnie: 

 

 

 

PvdA: 

 

 

 

Lijst Pouw: 

 

 

 

 


