1. Naam van uw partij:

CDA

2. Contactpersoon:

Sidney van den Bergh.

3. Contactadres:

info@sidneybergh.com 06-15018137

4. Hoeveel zetels heeft uw partij nu in de gemeenteraad: 4

5. Neemt uw partij een duidelijke stelling in ten aanzien van de energietransitie:
Ja Toelichting:
De klimaatvoorspellingen zijn zorgwekkend. En wij nemen ze zeer serieus. Het
CDA vindt dan ook dat we met energie, afval en natuur wezenlijk anders om
moeten gaan. Wanneer we dit niet doen, trekken we een onverantwoorde wissel op het welzijn en de welvaart van onszelf en de volgende generaties.

6. Maakt de inzet van windenergie daar deel van uit:
Toelichting:

Ja

Om aan de door de rijksoverheid gestelde opgave te kunnen voldoen, is
het noodzakelijk ook te kijken naar de mogelijkheden van windenergie.

7. Zo ja, denkt u dan van benutting van deze energie in onze polder of op zee:
PolderZee*
Toelichting:
Beide: op dit moment is de doelstelling 60% zee en 40 land%.

8. Maakt de inzet van zonne-energie daar deel van uit:
Ja
Zo ja, denkt u dan van benutting van deze energie in onze polder of op de
daken van met name grote industriegebouwen:
Polder/Daken*
Toelichting:
Op dit moment worden (agrarische) bedrijven gestimuleerd om op grote schaal
zonnepanelen te gaan plaatsen. En een beperkt aantal zonneparken op reststroken worden mogelijk gemaakt.

9. Bent u zich bewust van de tegenstand van de burgers en hun argumenten: Ja
Toelichting:
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Wij spreken zowel de voor- als tegenstanders van windmolens.

10. Bent u op de hoogte van hun argumenten en hebben die invloed op uw positie:
Ja
Toelichting:
Door inspraak en informatieavonden met experts hebben wij verschillende aanpassingen gedaan aan het collegevoorstel zoals bijv de afstandsnorm
11. Vindt u dat de mening van de burgers in deze zaak voldoende is meegewogen in uw
positie en dat uw partij er voldoende aan gedaan heeft om kennis te nemen van deze
mening:
Ja
Toelichting:
Wij hebben meerdere malen gesproken met voor en tegenstanders zowel op infoavonden, protestacties als op het gemeentehuis

12. Gaat uw partij dat anders doen de komende periode:
Toelichting:

Nee*

Wij blijven in gesprek

13. Was of is er voldoende kennis in uw partij om deze argumenten op hun waarde te beoordelen mede als over de aangedragen alternatieve oplossingen:
Ja/Nee *
Toelichting:
De raad georganiseerde expertavonden alsmede de gesprekken die we
gevoerd hebben ( onder andere met dhr de laat van LUMC, de actiegroepen en de initiatiefnemers) brachten deze kennis.

14. Durft uw partij een andere dan de huidige koers te varen op basis van argumenten:
Ja/Nee*
Toelichting:
Op basis van argumenten zijn we op deze koers uitgekomen, indien
nieuwe inzichten cq. argumenten aanleiding geven om deze koers te
heroverwegen zullen wij hier zorgvuldig naar kijken.

15. Zijn er in uw partij leden die een direct (financieel) belang hebben bij de ontwikkeling
van alternatieven vormen van energieopwekking en met name in de ontwikkeling van
windturbines en/of zonneparken in onze polder:
Nee
Toelichting:
Niet dat wij weten. In ieder geval niet in de fractie.
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16. Kunt u stellen dat dat dat geen invloed heeft op uw positie:
Toelichting:

NVT

NVT

17. Zijn er nog andere zaken die u zou willen benoemen tav bovenstaande vragen:
Toelichting:
Wij nemen de energietransitie serieus en sluiten op voorhand geen duurzame bronnen uit. Of het nu zon wind of kernenergie is. Als CDA hebben
we altijd een consistente lijn gehad. We gaan voor de Osse opgave
waarin we opwek realiseren met zon op dak, zon op reststroken en met
wind. Deze lijn staat ook in ons verkiezingsprogramma dat op onze site
te vinden is. CDA Oss Verkiezingsprogramma 2018.pdf
(d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net)

*Doorhalen wat niet van toepassing is.
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