Persbericht
Veenkoloniën, 12 maart 2014

Actualisatie omgevingsvisie Drenthe

Grote steun voor strijd actiegroepen Veenkoloniën vanuit achterban voor
opgestelde zienswijze - 2535 machtigingen
De actiegroepen verenigd in Tegenwind Veenkoloniën bieden gedeputeerde Munniksma en Van de
Boer vier zienswijzen aan. Hieronder de tekst van het aanbieden:
Geachte gedeputeerde Munniksma en Van de Boer,
Namens de actiegroepen en een bewonersinitiatief in Tweede Exloërmond, allen in het noordelijke
gedeelte van het zoekgebied windenergie van de provincie Drenthe in de gemeentes Borger-Odoorn
en AA en Hunze, bieden wij u hierbij de vier door ons opgestelde zienswijzen aan. Wij hebben aan
onze achterban gevraagd of zij ons het vertrouwen willen geven om voor hun een zienswijze op deze
actualisatie van de gebiedsvisie te mogen indienen. Wij hebben hiervoor brede steun gekregen van
ruim 2500 bewoners. Deze brede steun geeft eens te meer aan hoezeer de problematiek rond
Windenergie leeft in ons gebied. Ook geeft het aan dat de mensen zich niet, of onvoldoende,
gehoord en betrokken voelen in het proces. Een sterke mate van machteloosheid ervaren wij bij onze
achterban en het mag als vanzelfsprekend worden aangenomen dat de recente ontwikkelingen van
het doorzetten van de RcR-procedure door minister Kamp, deze machteloosheid sterk heeft
vergroot. Het aantal mensen dat deze zienswijzen heeft onderschreven is hier wel een duidelijk
voorbeeld van.
Wij vragen ons echter wel af, wat voor zin het heeft om nog een zienswijze in te dienden als
bewoners van het noordelijk gedeelte van het zoekgebied nu de RcR door het ministerie van EZ
wordt doorgezet. Heeft u als provincie nog wel iets te vertellen over de invulling van windenergie in
dit noordelijk gedeelte? Ook blijft bij ons sterk het idee aanwezig dat wij nu wel een zienswijze
mogen indienen, maar dat dit een schetsvertoning is om een schijnvorm van inspraak te creëren.
Echt aan tafel om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen lijkt niet mogelijk te zijn, zeker niet
met het ministerie van EZ als coördinerende instantie. Dit ondanks de door Nederland ondertekende
Europese afspraken hierover zoals de Aarhus conventie. Elk schrijven van het ministerie geeft weer
aan dat er voor de bewoners geen plaats is binnen het proces. Economische belangen gaan voor op
het belang van de bewoners van het gebied en lijkt zelfs ook belangrijker dan het doorlopen van een
democratisch proces.
In deze zienswijze staan heel veel serieus te nemen opmerkingen en argumenten. Ik hoop dat u hier
werk van maakt. Daarnaast moet u de massale onderschrijving van deze zienswijze door de

bewoners van het gebied zien als een ultiem gebaar van machteloosheid met een schreeuw om echt
gehoord en betrokken te worden bij het proces waarbij juist de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving van deze bewoners op het spel staat.
In de laatste brief van minister Kamp aan de gemeente Borger-Odoorn en AA & Hunze van 10 maart
jl. wordt aangegeven dat de initiatiefnemers voldoende inzet hebben getoond om te zorgen voor
draagvlak voor hun plannen. Ik zou u willen vragen om deze initiatiefnemers te verzoeken om, net als
wij, tenminste van 2500 direct omwonenden een machtiging te overleggen dat zij achter hun
plannen staan. Pas als hun dat lukt, zullen we de opmerkingen van de minister en de initiatiefnemers
over voldoende draagvlak voor de windenergieplannen serieus gaan nemen.
4 zienswijzen, onderschrijving door 2535 bewoners:





Tegenwind Hunzedal
WindNee
Platform Storm
Tweede Exloërmond

-

480 leden
557 machtigingen
971 machtigingen
527 machtigingen
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Aangeboden zienswijzen bijgesloten
Voor meer informatie over Tegenwind Veenkoloniën kunt u terecht bij de heer Rob Rietveld,
woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën, 06 – 463 750 95.

