
Inspreken Piet Zijlstra (13-07-2021)

Ik vind het fijn dat ik vandaag kan inspreken.
Ik maak me grote zorgen over de gezondheid van mijn gezin en die van mijn dorpsgenoten.
Vorig jaar verhuisden mijn vrouw en ik naar 1 van de mooiste plekjes van Heinenoord, met
alle geneugten van een dorp én het gemak van de stad om de hoek. Een prachtige plek om
onze oude dag door te brengen. Toch maak ik me nu zorgen. Over onze mentale én mijn
fysieke gezondheid.

We wisten van de komst van enkele windmolens. De energietransitie is een gegeven feit.
We namen kennis van de ideeën van de Waardmakers, de structuurvisie Binnenmaas 2020.
Formeel vastgelegd en gepubliceerd als bestemmingsplan. Een mooie basis voor een fijne
leefomgeving.

Ineens gingen de gesprekken in mijn omgeving over de visie op de BZL. Voor mij kwam dit
uit het niets!
Ik ben dan ook enorm geschrokken van de uitspraak in het webinar over de zonneweides
vorige week dat de gemeente HW de visie op de BZL beschouwt als een vastgesteld
bestemmingsplan!

Dat moet een enorm misverstand zijn. Het document heeft immers nooit ter visie gelegen,
het woord bestemmingsplan staat er 1 x in als verwezen wordt naar een bestemmingsplan
elders. De visie is niet zoals sinds 2010 verplicht, gepubliceerd op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het kan naar mijn idee de status van bestemmingsplan helemaal
niet hebben.

Het mag volgens mij dan ook geen grondslag vormen voor de beslissingen die zijn of
worden genomen over bijvoorbeeld windturbines of zonneweides.
Door alle onduidelijkheden, nieuwe ontwikkelingen en interpretaties loop ik ineens het risico
om op nog geen 50 meter van een industriegebied te wonen.

Wat gebeurt er toch? Snap ik het niet goed? Of is er iets anders? Ik krijg een heel naar
gevoel. Daar zit mijn mentale zorg.

Mijn andere zorg betreft onze fysieke gezondheid. De laatste maanden wordt er enorm veel
gepubliceerd over gezondheidsschade door windturbines. Over niet kloppende, niet
getoetste normen, het ontbreken van normen voor de enorme turbines die overal in NL
verrijzen. Bewoners roeren zich. Het RIVM en de GGD starten een kenniscentrum. Artsen
bundelen hun krachten om hun zorgen te delen. Gerenommeerde instituties doen dat toch
niet zomaar… Er is echt iets aan de hand!

De Raad van State heeft nav het arrest van Nevele geoordeeld dat de NL normen niet
voldoen aan het Europees recht.
Veel gemeentes in Nederland zetten nu hun lopende en voorgenomen plannen on-hold tot
het Activiteitenbesluit wel voldoet aan de Europese eisen zodat ze daarnaar kunnen
handelen. (Bijvoorbeeld Berkelland, Rijssen-Holten, de Ronde Venen)

http://www.ruimelijkeplannen.nl


Mijn vraag nu: Wat gaat ú doen? De juridische ruimte zoeken om het bouwproces toch maar
snel te vervolgen of kiest u bij al deze twijfel en zorgen toch voor de zorgen, belangen en
gezondheid van de bewoners van Heinenoord?

Wat ik u  ook vraag is om uw democratische verantwoordelijkheid voor  de bewoners van de
HW naar eer en geweten te nemen. Met het on-holdzetten van de ontwikkeling van de
zonneweides ben ik heel blij. U  zegt te gaan praten met de bewoners. Daar heb ik zeer
hoge verwachtingen van. Beter laat dan nooit...

Doe dat nu ook met de windturbines van plan De oude Maas. Daar is immers nooit
geluisterd naar de inwoners.

Wetenschappelijke kennis rond energietransitie en de invloed op gezondheid ontwikkelt zich
in een razend tempo. Je kunt niet blijven vasthouden aan oude afspraken als blijkt dat er
betere alternatieven zijn of zelfs noodzakelijk zijn.

Gezondheid mag nooit een thema zijn dat politiek genegeerd wordt. Ik wil er vanuit kunnen
gaan dat de raad en het college geen besluiten nemen die vergaande negatieve gevolgen
hebben voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Dezen kozen u toch om hun
belangen op de best mogelijke manier te behartigen.

Toon menselijke betrokkenheid. Leer ook van de mening van de direct omwonenden en volg
uw persoonlijk geweten. Maar vooral uw gezond verstand! Er is immers meer op aarde dan
alleen juridisch en financieel belang.

Beste leden van de raad en het college: doe alsjeblieft wat juist is. Dat wat goed is voor uw
bewoners en hun gezondheid.

Dank voor uw aandacht.


