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Motie vreemd aan de orde van de dag.
PS in vergadering bijeen woensdag 1 februari 2017
Constaterende, dat

t.

wordt opgeroepen tot
een bezinningsperiode om te onderzoeken of er andere vormen van alternatieve energie
mogelijk zijn om de plaatsing van windturbines in het gebied van de Drentse Monden te
De Tweede Kamer de motie Smaling/Vos heeft aangenomen, waarin

voorkomen.
advies aangeeft dat het besluit om de Drentse Monden als plaatsingsgebied
voor de windturbines aan te wijzen, onrechtmatig is.
Uit hetzelfde juridisch advies, blijkt dat in dit geval de onrechtmatigheid van besluiten van
het Provinciaal Bestuur langs bestuurlijke weg en bij voorkeur op eigen initiatief van het

Z. Een juridisch
3.

Provinciaal Bestuur ongedaan gemaakt moeten worden.
Overwegende, dat

1.
Z.
3.
4.
S.

De maatschappelijke onrust over het plaatsen van de windmolens alleen maar is
plaats van
toegenomen en verhard en er behoefte is aan nieuwe zorgvuldige afweging in

strijd over eerder ingenomen posities.
Dat de onrust en verontwaardiging alleen maar zullen toenemen nu blijkt dat het aanwijzen
van de Veenmonden als plaatsingsgebied onrechtmatig is'
proces van plaatsing
Alleen de politiek, ps, een halt kan toeroepen aan het voortdenderende
van windturbines in de Veenmonden.
zijn
Er alternatieven voor de energie opgewekt door windturbines voorhanden
onrechtmatige
de
juridische
middelen
Het burgers en anderen niet mogelijk is om met
plaatsing van windturbines in de Drentse Monden tegen te gaan'

Besluit, dat

L.
Z.
3.
4.

de
komt met een voorstel ( lntrekkingsbesluit) om de omgevingsvisie voor wat betreft
trekken
in
te
aanwijzing van de plaatsingsgebieden voor windturbines in de Drentse Monden
in de
De Minister te verioeken de procedure voor de plaatsing van windturbines
Regeling'
Veenmonden te stoppen en af te zien van de Rijkscoordinatie
voor windenergie in de
Een bezinningsperiode van een jaar in te lassen om de alternatieven
drie plaatsingsgebieden in Drenthe te onderzoeken'
pas tot een nieuw besluit over de toepassing van duurzame energie en de ruimtelijke
voor beide zijn
inpassing over te gaan als er een voorstel ligt waarin alle mogelijkheden
onderzocht en er voldoende draagvlak is voor het besluit

GS

En gaat over

t*

tot de orde van de dag.

