
Motie second opinion t.b.v. raadsbesluit VVGB windmolens Oranjepolder

De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 20 december 2022,

constaterende dat:
- het college, na zich juridisch te hebben laten adviseren, een voorstel aan de raad heeft 

aangeboden gericht op het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen 
voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor twee windturbines in de 
Oranjepolder,

overwegende dat:
- bij het nemen van het besluit over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen bij ten 

minste een deel van de raad de verwachting is ontstaan dat de raad bij de besluitvorming 
over de definitieve verklaring van geen bedenkingen keuzeruimte zou hebben, die er ook 
toe zou kunnen leiden dat de verklaring níet wordt afgegeven;

- de collegevormende partijen in het bestuursakkoord hebben opgenomen geen 
windturbines in de Oranjepolder te willen realiseren;

- ook bij andere partijen draagvlak ontbreekt voor windturbines in de Oranjepolder;
- dit niet afdoet aan het feit dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze 

windturbines is ingediend en dat daarover een besluit genomen moet worden binnen het 
geldende juridische kader en met een zorgvuldige afweging van de belangen van zowel 
de initiatiefnemer als de omwonenden;

- uit het juridisch advies dat het college heeft ingewonnen het beeld is ontstaan dat de 
raad géén keuzeruimte heeft, althans niet zonder mogelijk grote financiële 
consequenties;

- sprake is van grote maatschappelijke belangen, waarbij de gemeenteraad moet opkomen 
voor de belangen van de inwoners van de gemeente Oosterhout en de inwoners van 
buurgemeente Geertruidenberg die door de besluitvorming worden geraakt, inclusief de 
cliënten van De Kloosterhoeve,

spreekt uit:
- het juridische advies dat het college heeft ingewonnen door een tweede partij te willen 

laten toetsen alvorens een standpunt in te nemen;
- daarbij in elk geval te willen laten toetsen of de verwachting gerechtvaardigd is dat het 

niet mogelijk is om (te komen tot een dragende motivering om) de verklaring van geen 
bedenkingen te mogen weigeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens alle fracties in de gemeenteraad van Oosterhout,
Hannie Broekhoeven
Gezond Burger Verstand.


