MOTIE m.b.t. een niet geagendeerd onderwerp
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op: 9-4-2019
Onderwerp: participatieproces Wind voor Buren
De raad,
Constaterende dat:
1. enkele burgers het initiatief hebben genomen onder de naam Wind voor Buren om twee
windturbines te realiseren met een maximale opbrengst van 30 MWh;
2. zij de acceptatie van het project willen trachten te realiseren via een participatieproces;
3. dat zij drie werkgroepen willen instellen waarin omwonenden, organisaties en deelnemers aan de
onlangs opgerichte coöperatie, kunnen meepraten;
4. de provincie de bereidheid heeft getoond het proces te willen ondersteunen;
5. zij de Raad hebben gevraagd zich uit te spreken over de voorgestelde vormgeving van het proces.
Overwegende dat:
1. participatie één van de pijlers is van het gemeentelijk beleid;
2. de gemeente nog geen participatiebeleid heeft ontwikkeld;
3. een zorgvuldig vormgegeven participatieproces van belang is voor het verbeteren van de acceptatie
van ingrepen die van (grote) invloed zijn op de woonomgeving;
4. het voorgestelde proces als inspiratie kan dienen voor toekomstige participatieprocessen.
Spreekt zijn steun uit voor het participatieproces zoals voorgesteld door de initiatiefnemers met als
voorwaarde dat:
1. de deelnemers aan het proces samen tot overeenstemming komen over de uiteindelijke vormgeving
van het proces;
2. de werkgroepen worden voorgezeten door onafhankelijke gespreksleiders;
3. als onderdeel van een eventuele vergunningsaanvraag wordt gerapporteerd over het gevolgde
participatieproces;
4. steun voor de door Wind van Buren voorgestelde vormgeving van het participatieproces ruimte laat
voor een eigen oordeel van de raad over het gevolgde participatieproces;
5. steun voor de door Wind van Buren voorgestelde vormgeving van het participatieproces los staat van
de uiteindelijke keuze van de raad ten aanzien van het wel of niet plaatsen van windturbines.
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening en naam:

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente dd. 9 april 2019.
De raad van de gemeente Hof van Twente,
de griffier,

de voorzitter

Mr. A. Venema

Drs. H.A.M. Nauta van Moorsel MPM

