Open brief aan het bestuur en leden van Vitaal West Maas en Waal
Beste Bestuur,
Naar aanleiding van de ledenvergadering van Vitaal WMW wil Comité de Wetering graag het
volgende onder uw aandacht brengen. Allereerst fijn dat ook de leden/omwonenden hun
stem hebben kunnen laten horen in de vergadering.
Wij vragen het bestuur de signalen van de leden over het gevolgde, het nog te volgen proces
en over de inhoudelijke keuzes voor wind, zeer serieus te nemen. Uw leden gaven aan graag
op de hoogte te willen worden gebracht van de mening van de omwonenden. Een suggestie
daarvoor is de leden als toehoorders toe te laten tot de inloopavonden voor omwonenden.
Ook willen wij jullie vragen om de leden te wijzen op onze site www.comitedewetering.nl
zodat zij zichzelf kunnen informeren over wat er leeft onder de omwonenden. Wat ons
betreft past dit bij de uitgangspunten van een coöperatie, open en transparant.
De inloopavonden voor omwonenden zijn gepland voor 2 en 7 juni 2021. Wij dringen er
nogmaals op aan dat alle omwonenden ruimschoots de gelegenheid krijgen om
geïnformeerd te worden en hun mening te geven, ook buiten deze bijeenkomsten. Er zullen
ongetwijfeld omwonenden zijn die digitaal minder vaardig zijn. De digitale inloopavonden
zijn niet ideaal, hou daar rekening mee.
Er leek tijdens de vergadering, maar ook in jullie communicatie, een sfeer gecreëerd te
worden dat we verplicht zijn windturbines te plaatsen in WMW. Dit wordt nog eens
onderstreept door jullie motto ‘Als het niet anders kan dan doen we het liever zelf’.
Buitenlandse investeerders en provincie staan blijkbaar als grote boemannen klaar om ons
te dwingen winturbines te plaatsen. Dit leidt tot een tunnelvisie en bijbehorende zoektocht
naar de beste plek in WMW terwijl het ook anders kan. In dat kader hebben wij tijdens de
vergadering gevraagd om een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld iemand van de gemeente
en provincie) aan ons en jullie leden uit te laten uitleggen hoe die verhoudingen nou precies
liggen. Wat ons betreft is de gemeente eerst aan zet en steeds meer gemeenten in
Nederland kiezen voor wind op zee.
Dan een lichtpuntje. Tijdens uw vergadering heeft uw voorzitter meerdere malen
uitgesproken dat het plan voor windturbines langs De Wetering er niet hoeft te komen, dat
ook Vitaal WMW eerst wil gaan voor zon en liever geen wind ziet in WMW. Dat het plan er
alleen ligt om in het geval dat er dan toch wind ‘moet’ komen we een lokaal alternatief
hebben. Dit was niet de communicatie tot nu toe. Dus ons advies, pas uw strategie en
bijbehorende communicatie aan. Dan gaan we elkaar wellicht nog vinden en staan we
samen voor een duurzaam, leefbaar en mooi West Maas en Waal.
Met vriendelijke groet,
Comité De Wetering

Comité De Wetering wordt gevormd door een groep bezorgde omwonenden
www.comitedewetering.nl

