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Nieuw bestuur ProTiel
Op de extra vergadering die is gehouden is op 27 november hebben Martin Broers en
Gerard Volmer aangegeven het bestuur te willen ondersteunen.
Bij het bestuur van de vereniging ProTiel zijn vanaf heden de volgende personen
betrokken:
Joke Groenhuijzen secretaris
Alex Stultiens
penningmeester
Ton Schiltmans
lid
Gerard Volmer
adviseur voorzitter
Martin Broers
hoofd administrateur met machtiging.
De Kamer van Koophandel zal hiervan op de hoogte worden gebracht.
Zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd kunnen ook de bankgegevens worden aangepast.
Platform Sociaal Plein Tiel
Marjon de Lange, van de Volksuniversiteit West-Betuwe, heeft het bestuur gevraagd of
ook ProTiel, op welke wijze dan ook, een Intentieovereenkomst Platform Sociaal Plein Tiel
wil ondersteunen. Deze overeenkomst heeft betrekking op huisvesting van verschillende
organisaties Na overleg in de vergadering zullen wij dit initiatief ondersteunen. Als lokale
partij willen wij verbinden met de samenleving. Er van uitgaande dat de leden op ons
stemmen, maar ook vele anderen, zodat wij weer deel gaan uit maken van de
gemeenteraad en ons ook daar hard voor kunnen maken.
Omgevingswet en de zonneparken.
De in de maak zijnde Omgevingswet, die tal van andere wetten op het gebied van
omgevingsvergunningen moet gaan vervangen, is nog lang niet als wet van kracht.
Niettemin is de Tielse gemeentepolitiek alvast bezig zich heel goed voor die komende wet
op te warmen. Zo is een belangrijke aspect van de Omgevingswet dat de initiatiefnemer
van een project aan belanghebbenden informatie en uitleg moet geven over zijn project
en het draagvlak peilt. Pas als er voldoende draagvlak is vastgesteld zal een
vergunningsaanvraag in behandeling worden genomen. Deze aanpak nu heeft de
gemeenteraad omarmd en alvast bij de plannen voor de aanleg van de zonneparken in
Kapel-Avezaath in praktijk laten brengen door de wethouder. Maar daar is het helaas
helemaal mis gegaan. Zonder dat er van tevoren ruime bekendmaking was geweest over
de omvangrijke parken kwam het gemeentebestuur tot de conclusie dat er weinig
bezwaren waren. Maar met het publiceren van de vergunningverleningen en de aandacht
die de media aan de zonneparken besteedde, brak de herrie los. Met niet minder dan
honderdelf bezwaarschriften keerden omwonenden, de Vereniging tot Behoud van het
Lingelandschap en Waardevol Tiel zich tegen deze aanslag op het als Waardevol betitelde
Lingelandschap. Daaruit bleek niet alleen het gemis aan draagvlak, maar de bezwaren
waren ook steekhoudend. Want doordat het bestemmingsplan niet van tevoren was
aangepast, waren de vergunningen niet rechtsgeldig. Bovendien begon door die
gebeurtenissen ook het politieke draagvlak te hellen. De kleine meerderheid in de raad
die aantasting van het landschap van minder belang achtte dan de grote sprong
voorwaarts in de energietransitie, krabde zich achter de oren en lieten die vervolgens wat
naar de tegenstanders hangen. Maar helemaal gewonnen gaven zij zich niet. Want de
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procedure kon ook nog overgedaan worden, ook al zou de uitslag dan waarschijnlijk
hetzelfde blijven. Het compromis luidt nu: de wethouder verzoekt de vergunninghouders
om hun vergunning terug te geven aan de verstrekker, waarbij de bezwaren voorlopig
worden geschorst. Er komt in de loop van januari een brede discussie met de
initiatiefnemers van de parken enerzijds en anderzijds belangenorganisaties en
omwonenden. Daarin gaat het over de vraag waar wel en waar geen zonneparken kunnen
komen en onder welke voorwaarden. Misschien kunnen daar betere plannen uit voort
komen, zoals beter renderende windmolens langs de A15 en het Amsterdam-Rijnkanaal
op Medel, of zonnepanelen op de daken van de enorme distributiemagazijnen op Medel.
Wat heeft voorts het experiment met de Omgevingswet geleerd? Tenminste dat een
omvangrijk project in een kwetsbaar gebied ruim tevoren breed bekend gemaakt moet
worden. Het zal bovendien duidelijk zijn dat aantonen van draagvlak helemaal niet aan de
initiatiefnemer alleen kan worden overgelaten. Als hij al weet heeft welke diverse
belanghebbenden hij moet benaderen, dan zal hij zijn project wellicht uit begrijpelijk
eigenbelang als een bagatel etaleren. Hij zou minstens begeleid moeten worden door een
deskundige gegarandeerd objectieve voorlichter. Maar moet hij zo iemand inhuren, dan
knaagt dat al weer aan de objectiviteit.
Er valt dus nog het een en ander bij te schaven aan de Omgevingswet.
Bestuursvergaderingen 2018.
Elke maandag van de maand (m.u.v. feestdagen)
i.v.m verkiezingsperiode t/m maart elke maandag. (m.u.v. feestdagen)
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Neerijnenlaan 19
Januari 8, 15, 22, 29
Februari 5, 12, 19, 26
5,12 maart

9 april
7 mei
4 juni

6 augustus
3 september
1 oktober

5 november
3 december

Voorlopige activiteitenplanning 2017
maand

activiteit

december

Afronding concept verkiezingsprogramma en
instellen commissie kandidatenstelling

Indien u vragen, opmerkingen of ideeën heeft voor andere activiteiten verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons
door te geven. Wij zullen het dan bespreken in de bestuursvergadering om te kijken wat de mogelijkheden
zijn.
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Voorlopige activiteitenplanning 2018
maand

activiteit

Januari

Nieuwjaarsreceptie

Januari

ALV goedkeuring programma en kandidaten

15 - 1 februari

Voor controle inleveren aan teamverkiezingen

februari

Voorbereiding verkiezingen 2018

21 maart

Op naar het stembureau Verkiezingen

Wist u dat……..
 Bestuursvergaderingen openbaar zijn.
 als u even van tevoren belt de koffie klaar staat.
 deze vergaderingen 1½ uur duren.
 er twee commissies actief zijn.
 er nog meerdere zullen volgen.
 dit komt door de aanloop naar de verkiezingen.
 het verkiezingsprogramma in een van deze commissie wordt besproken.
 wij dit aan de leden zullen voorleggen.
 de nieuwsbrieven de communicatie met de leden bevorderen.
 het bestuur hoopt dat 2018 een mooi jaar zal worden
 zij het volgende aan u mee wil geven.

Colofon:
december 2017
Uitgave door het
bestuur van de
vereniging ProTiel
www.ProTiel.nl

Adviseur:
Gerard Volmer
w.g.volmer@hccnet,nl

Secretariaat:
Joke Groenhuijzen
f.groenhuijzen6@upcmail.nl

KVK nr.
ANBI: 816271094
E-mail:
info@protiel.nl

Penningmeester:
Alex Stultiens
alex.mc.stultiens@gmail.com

Overige bestuursleden:
Ton Schiltmans
schiltmansam@tiscali.nl

contributies/donaties
Adviseur financiën
ING betaalrekening:
Martin Broers
NL71INGB0009034971
divers@mabroe.nl
t.n.v. Vereniging ProTiel
Onder vermelding van uw naam
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