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Dank Voorzitter, 

In dagblad de Limburg stond zaterdag jl. een foto van een uitgelaten 

Extrema organisatie spuitend met champagne en confetti. Een scene die ik als 

formule 1 fan goed herken. Normaal betekend het dat er iemand heeft 

gewonnen en andere verloren. Ik mag hier wel verhullen dat ik vurig hoop ooit 

Max Verstappen zo te zien staan na het winnen van een Grandprix.  

Maar wat de VVD betreft zijn er in dit proces geen verliezers, al zal dit 

voor een aantal niet zo aanvoelen. Om te begrijpen waarom er voor de VVD 

slechts winnaars zijn in dit traject, wil ik terug gaan in de tijd. We gaan dan naar 

Oktober 2014. Want het is dat moment dat wij benaderd werden door 

verschillende bewoners en ondernemers in de Weerd. De teneur van hun 

verhaal was het probleem van overlast maar bovenal van een zeer moeilijke 

relatie en communicatie met de gemeente. Om het scherper te zeggen; er was 

nauwelijks communicatie tussen de bewoners, gemeenten en organisatie. 

WOORDVOERING, SOLAR  20 JULI 2015 !1



 Het zijn ook die argumenten waarop de VVD besloot artikel vragen te 

stellen aan het college. Een stap die bij vele vraagtekens opriep. Zo hebben wij 

in die tijd veel reacties gehad van partijen in en buiten dit huis. De teneur van 

die reacties was of  de VVD tegen Solar was, of  tegen evenementen in het 

algemeen. We waren immers al eerder ook kritisch geweest op het evenement 

Winterbreak. Het was in een periode dat je overigens niemand anders hoorde 

over de problemen die de bewoners in de Weerd ondervonden. Dat is de laatste 

tijd wel heel anders.  Je hoeft maar te kijken op sociaal media om te constateren 

dat nu bijna iedereen wel een mening heeft over Solar, de bewoners, en 

ondernemers. En dat iedereen ook ineens specialist is en weet hoe de problemen 

hadden kunnen worden voorkomen.   

Waarom dan toch alleen winnaars? Omdat na onze artikelvragen er een 

proces op gang is gekomen.  En dat proces is gestart met het door het college 

uitspreken, dat er in het verleden toch essentieel fouten zijn gemaakt. Zo sprak 

voormalig burgemeester Cammaert al van het niet adequaat communiceren en 

handhaven van de vergunningen. Zijn opvolger en huidige portefeuille houder 

spreekt in dezelfde bewoording over de problemen en heeft, wat de VVD 

betreft, het proces direct goed opgepakt. Onderkent wat de problemen zijn en 

daarmee zijn diverse trajecten in gang gezet. Zo zijn er verschillende overleggen 

geweest met de bewoners, gesprekken met de Extrema organisatie, en zijn de 

uitkomsten vastgelegd in diverse vergunning met een zeer sterke nadruk op 

handhaving en daar waar noodzakelijk dwangsommen. Objectief  gezien zijn er 

grote stappen gezet in dit proces! Zo zijn uiteindelijk nagenoeg alle argumenten 

van de bewoners erkend en voor een groot deel verwerkt in de vergunningen. 

Belangrijker, de positie van de Extrema organisatie en de bewoners is nu zeer 

helder en duidelijk. Een basis voor de toekomst!  
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Is hiermee dan alles goed verlopen? Uiteraard niet zou ik bijna zeggen, 

maar mag je dit wel verwachten. Want volgens de VVD is dit ook nagenoeg 

onmogelijk. Je kunt niet alles wat in de voorgaande jaren niet is gedaan in 1 jaar 

goed maken. En je mag van de bewoners en ondernemers van de Weerd ook 

niet verwachten dat zij ineens alle vertrouwen heeft in de maatregelen,  daar 

waar zij jarenlang niet gehoord zijn. Niet voor niets komt vertrouwen te voet en 

gaat te paard.  

En ja, wellicht had de communicatie beter gekund. De VVD heeft het dan 

niet over de zoveel aangehaald informatie avond op 30 juni jl. maar meer over 

de communicatie van de gemeente in zijn geheel met de bewoners en 

ondernemers. Want zelfs tot op het laatste moment krijgen wij reacties dat men 

moeilijk contact krijgt met de  behandelende ambtenaren. Wij houden dit maar 

op aanloop problemen. Aanloop problemen bij het opzetten en realiseren van 

een nieuwe aanpak van het proces Solar.  

Een proces welke ook zeer weerbarstig is. Want het vertrouwen dient stap 

voor stap te worden herwonnen, te starten met het controleren en handhaven bij 

de aanstaande editie van Solar. Maar de VVD heeft het volste vertrouwen dat 

dit geen probleem hoeft te zijn en dat Solar 2015 maar ook de komende edities 

een zeer groot succes worden voor alle betrokkenen. Want Solar hoort bij 

Roermond en Roermond hoort bij Solar. 

Dank voorzitter.   
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