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College Oldambt dreigt
met opstappen om motie
TAMMO BEISHUIZEN

WINSCHOTEN Het college van de ge-
meente Oldambt heeft gedreigd
met opstappen als een motie tegen
de komst van een zonneweide in
Finsterwolde zou worden aangeno-
men.

Maandagavond tegen middernacht
verraste wethouder Laura Broekhui-
zen (PvdA) van de gemeente Old-
ambt vriend en vijand met haar poli-
tiek beladen opmerking. Ze zei letter-
lijk dat ‘het college het bureau zou
leegmaken’ als een door oppositie-
partij Gemeentebelangen Oldambt
ingebrachte motie door de meerder-
heid van de raad zou worden ge-
steund. ,,Laat ik daar klip en klaar
over zijn’’, liet ze de raad weten.

,,Chantage’’, reageerde VCP-raadslid
Jan Kenter fel. Verbazing was er ook
bij Gemeentebelangen-fractievoor-
zitter Ger Klein. ,,Het standpunt van
het college is wel hard’’, meende
Klein. ,,Ik dacht dat we konden afre-
kenen met dit hoofdpijndossier.’’

Wat is er aan de hand? Al jaren
wordt gediscussieerd over de komst
van een zonneweide in Finsterwol-
de. Het onderwerp splijt het dorp. In
juni nog werd een motie aangeno-
men met als strekking dat er onvol-
doende draagvlak is voor het plan.
Maar het is iedereen duidelijk gewor-
den dat dit argument voor een rech-
ter geen aanleiding is het plan te tor-
pederen.

Daarom diende Gemeentebelan-
gen maandagavond een ‘aange-
scherpte’ motie in met niet alleen

onvoldoende draagvlak als argu-
ment. Klein voegde er nog eens drie
punten aan toe: ,,Onevenredige ver-
storing van het landschap, onaan-
vaardbare aantasting van het woon-
en leefklimaat en een gebrek aan
zonneparkenbeleid.’’ Kortom, Ge-
meentebelangen Oldambt vindt dat
er geen goede ruimtelijke onderbou-
wing aan het plan ten grondslag ligt.

En daarmee is het college, onder
wie portefeuillehouder Broekhui-
zen, het niet eens. Het college ziet
geen reden om een verklaring van
geen bedenkingen (vvgb) te weige-
ren. De gemeente heeft het plan ex-
tern getoetst. Ambtenaren zijn er on-
telbare uren mee bezig geweest.
Steeds is de uitkomst dat het plan
qua ruimtelijke ordening deugt.

Broekhuizen adviseerde motie-in-

diener Klein om als raad een eigen
onderzoek in te stellen. Daarmee
kaatste ze de bal terug naar de raad.
,,U kunt ook een externe partij inhu-
ren. Wij stellen u daartoe in staat.’’

Klein blijft echter van mening dat
het de taak van het college is om ar-
gumenten op papier te zetten die
bruikbaar zijn om een zonneweide
aan te leggen. ,,Wij als raad hoeven
dat niet uit te vinden. Het initiatief
moet van het college komen. U kunt
toch op z’n minst onderzoeken of
het haalbaar is?”, probeerde Klein
nogmaals. Het college van Oldambt
denkt er in gezamenlijkheid toch an-
ders over, reageerde Broekhuizen
nogmaals afwijzend. De motie werd
uiteindelijk gesteund door Gemeen-
tebelangen, Oldambt Aktief, SP en de
VCP, een minderheid in de raad.


