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         Borne 17-11-2021 

Voorzitter, 

Namens de fracties van CDA en Borne-Nu het volgende: 

De geschiedenis heeft ons allen geleerd dat de belofte van Twence om na 25 jaren 
te stoppen met het storten van afval op de Elhorst Vloedbelt een loze belofte is en 
was.  
Jarenlang hebben de Buurt, Zenderen en de Bornse Politiek hier om gevraagd en 
hebben hier meerdere malen de nek uitgestoken.  
Telkenmale zijn we met z’n allen teleurgesteld thuisgekomen. 
En dan komen we nu bij de cruciale vraag, “had de wethouder zich niet meer kunnen 
of moeten inspannen” in het proces rondom de vvgb?, want meer dan een brief van 
Twence in september is niet met ons gedeeld.   

Daardoor is er wederom een situatie ontstaan, die uiteindelijk makkelijk voorkomen 
had kunnen worden wanneer wij als raad meegenomen waren in de ontwikkelingen 
rondom dit dossier.  
Wij zijn dan ook wel heel benieuwd in hoeverre de provincie in deze is meegenomen, 
zeker daar waar het om de inhoud van de motie gaat. 
Vanmiddag om 15.59 uur hebben we nog even een bestuurlijke memo mogen 
ontvangen.   
Waarom wethouder is de informatie die in deze memo staat niet eerder met ons 
gedeeld? Dit was U toch allemaal wel eerder bekend.  
In ieder geval op het moment dat de amendementen werden ingediend.  
De inhoud van de memo geeft aan welke gevolgen het indienen van een 
amendement heeft. We hebben geen reden om dat in twijfel te trekken. 
Laat vooral heel duidelijk zijn voorzitter dat wij een zonnepark aldaar maar al te graag 
gerealiseerd zien en dit proces niet willen ophouden of zelfs onmogelijk willen 
maken. 

Juist deze Inspanning was en is nodig om te voorkomen dat verwachte 
amendementen onnodig ingediend worden en had ruis op de lijn kunnen voorkomen. 
Eigenlijk voorzitter is het te triest voor woorden.  

Het is daarom voorzitter dat de fracties CDA en Borne-Nu hun ingediende 
amendement zullen terughalen en het dus geen onderdeel meer uitmaakt van de 
beraadslagingen. De fractie van CDA en Borne-Nu zullen wel het aangepaste 
amendement van de VVD mede indienen en daarmee ondersteunen.    

 


