Terugblik functioneren Plattelandsraad Gemeente Montferland 2020
De Plattelandsraad (PR) is een raad die sinds de oprichting in 2006 een adviserende rol heeft t.a.v.
burgemeester en wethouders in de gemeente Montferland en wel specifiek gericht op
belangenbehartiging van bewoners en ondernemers in het buitengebied.
De Plattelandsraad bestaat uit de volgende personen: René Derksen, vz. (Loerbeek), Tonny
Driessen(Lengel), Jan Kruis(Didam / Nieuw Dijk), Willie Menting(Didam), Harrie Mom(Loil) en DikJaap Wentink(Azewijn).
In 2019 is de Plattelandsraad officieel een stichting geworden en is daarmee meer dan voorheen nu
ook formeel een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente geworden op gelijk niveau van de
dorps- en wijkraden van de gemeente met bijbehorende privileges als subsidie etc.

2020 was i.v.m. de pandemie van het Corona -19 virus een bijzonder jaar voor eenieder en dus ook
voor de Plattelandsraad. Zo zijn er in de verslagperiode geen fysieke contacten geweest met
wethouders, commissies en ambtenaren en de raad is ook niet fysiek bijeen geweest. Contacten zijn
daardoor tot een minimum beperkt gebleven en vonden aldus digitaal plaats. Dit had als gevolg dat
het geen jaar is geweest waarin veel nieuwe onderwerpen aan de orde zijn gesteld of bestaande
nader zijn uitgewerkt.
In 2020 hebben wij de volgende punten op de agenda voorbij zien komen.
Energie
De windmolens bij de Bijvanc zijn ondanks alle bezwaren en rechtzaken uiteindelijk dan toch in 2020
gebouwd en wekken sinds voorjaar 2021 daadwerkelijk energie op. Tegen dit provinciale politieke
steekspel was voor direct omwonenden / actievoerders geen kruid gewassen, alle bezwaren zijn
gerechtelijk van tafel geveegd. De bouw was nog volop bezig toen de eerste initiatieven in de vorm
van “omgevingsvoorstellen” al kwamen om in de directe omgeving van de windmolens ( aan
weerszijden van de Wetering dus zowel in Montferland als Zevenaar) een groot zonnepark aan te
leggen. Dat is qua stroomafvoer immers wel efficiënt. Ook door de PR is hiertegen flink geageerd en
tot haar opluchting heeft het college van Montferland de bestaande klimaat of zonneladder
gerespecteerd (dure landbouwgrond als laatste optie) en dus is het plan voor aanleg op
Montferlands grondgebied vooralsnog afgewezen. Destijds is dit argument ook door de PR
ingebracht. Het ziet er thans echter naar uit dat Gemeente Zevenaar wel akkoord gaat met een 23 ha
groot park direct ten noorden van de Wetering, dus bij de twee oostelijke molens. We gaan zien hoe
dit alles gaat eindigen.
Asbest
De door de PR stevig bepleitte duurzaamheidslening voor asbestverwijdering is inmiddels actief. Het
is voor ons niet duidelijk in welke mate momenteel hiervan gebruik gemaakt wordt. Wel duidelijk is
dat er wekelijks de nodige aanvragen binnenkomen voor asbestsanering. Mensen/bedrijven nemen
dus in groten getale hun verantwoordelijkheid, al dan niet gedwongen door hun
verzekeringsmaatschappij.
Bestemmingsplan buitengebied
De vierde herziening “bestemmingsplan Buitengebied”, is in april 2020 van kracht geworden. Hierin
o.a. opgenomen de ook door de PR voorgestelde mogelijkheid tot plaatsing van mini windturbines op
daken van gebouwen. Ook zijn regels tot functieverandering naar wonen bij sloop van agrarische
gebouwen verruimd in het voordeel van eigenaren. Het aantal wooneenheden op één locatie is nu
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beperkt tot twee, zoals ook bepleit door PR. Ook kassen vallen inmiddels in de sloopregeling. De
verdere impact van deze herziening voor Loil is beperkt. In het thans lopende vijfde herziening staan
klimaat en stikstofproblematiek centraal. De PR zal dit verder op de voet volgen. Dit geldt zeer zeker
ook voor de verdere ontwikkeling van DocsNlD2 ( de uitbreiding in Noordelijke richting).
IVVP/bermbeheer
Eerder gemelde ontwikkelingen die we als Plattelandsraad volgen en waarop input naar de
Gemeente geleverd is, zijn het bermbeheer en het IVVP (Integraal Verkeers- en Veiligheids Plan).
Naast enkele digitale sessies waarin standpunten over deze plannen zijn gewisseld, kan hierop nog
helaas geen concrete vooruitgang worden gemeld. Het zijn naar ons idee stroperige processen.
Burgerparticipatie
Tenslotte is actief geageerd tegen het gemeentelijke besluitvormingsproces te komen tot
(hernieuwde) invoering van het begrip “burgerparticipatie”. Ook de Kontaktraad zelf heeft hierin
geparticipeerd met Wijkraad Greffelkamp als trekker namens alle wijk- en dorpsraden en PR. De
echte motivatie om te komen tot aanpassing van het huidige beleid met periodieke
contactmomenten tussen gemeente en wijk- en dorpsraden, is ons geheel niet duidelijk. Wat goed is
kan wat ons betreft blijven! Dat geldt zeker voor Loil. De eerste tekenen zijn dat er naar ons
geluisterd wordt / is. Nog steeds is tot onze frustratie niet echt duidelijk waar en wanneer dit
instrument door de politiek wordt ingezet in besluitvormingsprocessen. We blijven dit samen met
Kontaktraad volgen.
We blijven bezig de belangen van het buitengebied bewoners in brede zin te behartigen.

Wilt u meer weten over de Plattelandsraad of wilt u zich hiervoor aanmelden, dan kunt u contact
met ons opnemen via de Email: plattelandsraad.montferland@gmail.com

Namens Plattelandsraad Montferland,

Harrie Mom
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