03-07-2018
Voorzitter,
Onverantwoord vinden wij dat de provincie voorbij gaat aan de uitspraak van de RvS
om toch een procedure in gang te zetten voor ontwikkeling op de Elhorst Vloedbeld
dmv een PIP procedure.
Het CDA-Borne vind het spijtig dat de provincie geen luisterend oor heeft voor de
gedachten van de gemeente Borne en haar vertegenwoordigers, maar ook zeer
zeker de werkgroep Elhorst Vloedbeld die al jaren lang de bewoners
vertegenwoordigd hebben.
Zoals reeds eerder gemeld zijn we als CDA Borne niet tegen mestverwerking, maar
de locatie EV is niet gewenst. Nu de provincie naar het zich laat aanzien de PIP
procedure toch in gang gaat zetten, beseffen wij ons als CDA Borne dat we hiermee
buitenspel zijn gezet.
Om toch op te komen voor onze inwoners is het voor ons wel van belang om als
politiek Borne in gesprek te blijven met de provincie en Twence.
Als er dan toch iets moet gebeuren op de EV dan heeft het CDA-Borne de volgende
eisen:
- gelijktijdige aanleg van de “noordelijke variant” met de mestvergister
- maximale inzet van onze projectwethouder om de 5-variant binnen aanvaardbare
tijd gerealiseerd te krijgen
- geen stort of opslagactiviteiten op de EV
- mocht tzt mestverwerking niet meer lonend zijn, wordt deze geheel ontmanteld en
zou het terrein teruggegeven kunnen worden aan bv. de natuur.
De periode dat de PIP ter inzage wordt gelegd is ons inziens niet de meest gunstige
ivm de vakantie voor velen.
College en raad van Borne wil op een coöperatieve wijze, samen met de provincie,
Twence en andere betrokkenen, optrekken in dit moeilijke en gevoelige dossier.
De wijze waarop dit nu blijkbaar allemaal op korte termijn moet gebeuren doet aan
bovenstaande geen recht en vinden dit ook een zeer verkeerde gang van zaken.
Wij, het CDA Borne, kunnen ons prima vinden in beantwoording van wethouder
Kotteman namens het college als reactie op de PIP mestverwaarding installatie
Elhorst Vloedbeld.
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