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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn
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gemeente Tynaarlo
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9481 AW Vries

Van: de raadsfractie van

Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000

in afschrift aan de gemeenteraad

Vries,8 oktober 2015
Onderwerp:beantwoordbrief college
Geacht college,
Met enige verbazing hebben we uw antwoord ontvangen op ons eerder schrijven van 3
september 2015. Op een of andere manier omzeilt u met vele volzinnen en onnodige
teksten, de correcte beantwoording van onze toch duidelijke vragen.
We kunnen dit uitleggen als bewijs dat u de raad niet hoog heeft zitten. Stuur ze met een
kluitje in het riet en gniffel achter uw bureaus van, “dat hebben we toch maar weer mooi
geflikt”. De raad eet uit de hand! Dat geeft te denken. We zouden zelfs kunnen stellen of U
uw werk wel serieus neemt, de vragen zijn niet complex. Minachting richting de raad is
echter niet gewenst, de beantwoording ver onder de maat.
Op onze vraag, wat het exacte bedrag is dat E.on heeft betaald voor het plaatsten van 220
zonnepanelen op een bedrijfslocatie langs de A28 Vriezerbrug zuid, scheept u ons af met
een heel verhaal maar geeft geen inhoudelijk antwoord op onze vraag.
U breit er een heel verhaal om heen als zouden het agrarische gronden zijn en deze nu
tegen agrarische waarde zijn verpacht.
Deze agrarische gronden zijn echter het product van door de gemeente te duur gekochte
agrarische gronden, die vanwege rijkswege zijn afgewaardeerd.
Deze gronden staan dus nu in de boeken voor de agrarische waarde.
Als u echter een activiteit toestaat, in dit geval van een private partij met winstoogmerk,
dan mag je verwachten dat de gronden weer opgewaardeerd
moeten worden tot bestemming “industrie”.
Exact die waarde waarvoor deze gronden toentertijd zijn aangekocht en in de boeken zijn
gezet.
U geeft zelf aan dit rond een factor 4 van de huidige waarde ligt .
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• Onze vraag is heel simpel; wat heeft of gaat E.on betalen voor deze A locatie?
De gronden kosten voor andere ondernemers bij aankoop € 65 en langs de A28, € 95 (Alocatie)) Het zou niet correct zijn als de gemeente Tynaarlo met een verkapte subsidie
EON, een private organisatie met winstbejag, subsidieert en hierbij zelf mogelijk inkomsten
mis loopt.
U roept van de kansel dat er 110 zonnepanelen zijn gereserveerd. Uit onze gegevens
dicht bij het front wordt nog steeds gesproken over 50 verkochte panelen. Met die van u er
bij zou het aantal dan 160 stuks zijn. Wij denken dat hier sprake is van dagdromen.
Uit de wandelgangen horen we dat er nogal wat ambtelijke uren zijn geïnvesteerd.
• Graag horen we van u exact wat dit private project aan geld heeft gekost aan
ambtelijke inzet in de breedste zin van het woord en van welk budget deze kosten
worden betaald.
Op onze vraag over het belang van de gemeente Tynaarlo om met de private partij E.on in
zee te gaan en niet met anderen, verschuilt u zich achter vorige colleges. U schermt met
woorden als duurzame energieopwekking, duurzaamheidvisie en 18 krachtige en
zelfvoorzienende dorpen. Bij ons thuis roept men al, “hoe komt u er op?”.
Verder geeft U in Uw beantwoording aan, als doekje voor het bloeden, dat u ook met
andere partijen in zee zult gaan. Gebakken lucht!
• Nogmaals verzoeken wij u om exact aan te geven wat dit partnerschap ons, de
inwoners van Tynaarlo, kost en oplevert.
• Waar kunnen andere ondernemers in Tynaarlo subsidie aanvragen, gelijk als nu
E.on ontvangt.
Tot slot. Het siert u dat u een einde heeft gemaakt aan de agressieve acquisitie langs
onze deuren. U geeft echter niet aan wat de verbintenis van het gemeente logo van
Tynaarlo aan het E.on logo ons opgeleverd heeft.
E.on is een commerciële partij , wij gaan ervan uit dat voor het gebruik van “ons”
gemeente logo betaald is in de reclame campagne.
• Concreet, welk bedrag hebben wij voor het gebruik van ons logo ontvangen?
In het vertrouwen u hiermee voor nu afdoende te hebben geïnformeerd verblijven wij, in
afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000
C.H. Kloos
Fractievoorzitter
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Kopie tekst brief 03-09-2015
Vries, 3 september 2015
Geacht college,
Op de verkoop folder van E-on staat pontificaal het logo van de gemeente Tynaarlo. Daarmee
suggereert u iets van betrouwbaarheid en een aanbeveling. Tijdens de beantwoording in de
raad van 25 augustus tijdens het vragenrecht van de wethouder van de PvdA de heer Berends,
hoorde we dat de verkoop niet zo goed gaat, Men blijkt zelfs de prijs naar beneden te hebben
bijgesteld. Natuurlijk voor de 50 verkochte zonnepanelen en de daarvan eigenaars, jammer.
Toch weer te duur gekocht. Of krijgen deze een korting. Maar dat gaat ons verder niets aan.
Dat is de vrije markt en het risico dat men neemt.
Ons gaat het meer om dat we er altijd van uit gingen dat de gemeente boven de partijen
stond, zich zeker niet op de particuliere markt begeeft en zich voor enige voorkeur qua merk
of particulier bedrijf daar haar aan verbind. Zou ze dat wel doen dan zou er spraken kunnen
zijn van concurrentie vervalsing dan wel …......

Deze week hebben we o.a. Vries een agressieve verkoop aan de deuren kunnen ervaren. Zelfs
3 keer aan de deur om maar over te stappen naar E-on, de beste energie leverancier van
Nederland. En dat allemaal onder de noemer van de gemeente Tynaarlo. Daarmee het
gelijkheidsbeginsel verkwanselend en zich op glad ijs begeven.
In de beantwoording in de eerder genoemde raadsvergadering werd ook nog aangegeven dat
de E-on de grondprijs zou betalen voor agrarische waarden. Dat is de bedoeling van het
college. Opmerkelijk. De grond is bedoeld voor exploitatie met winst oogmerk. Op deze wijze
zou het college de indruk kunnen wekken dat deze iets met E-on heeft. Weet niet wat er in de
achterkamertjes is afgesproken maar helemaal koosjer kunnen we het dan niet noemen.
Graag zouden we het volgende willen weten:
Wat is het exacte bedrag dat E-on heeft betaald voor het plaatsen van 220 zonnepanelen op
een bedrijfslocatie langs de A28 Vriezerbrug zuid (m2 prijs)
Wat is het belang van de gemeente Tynaarlo om met E-on in zee te gaan en niet met anderen?
Wat zijn de risico's die de gemeente zou kunnen lopen (de bekende scheur in de broek)
Wat is er geschoven aan geld of wel wat heeft het financieel de gemeente opgeleverd door het
logo van de gemeente aan de E-on te verbinden.
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Is hiermee niet een precedentwerking geschapen en kunnen anderen energiebedrijven ook
rekenen op de zelfde behandeling zoals deze nu E-on ten deel valt.
In afwachting van uw reactie verblijven we met vriendelijke groeten,
C.H. Kloos
Fractievoorzitter, Leefbaar Tynaarlo
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