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Goedemorgen

Nederland wil over naar de nieuwe groene vorm van energie. Heel goed

In de gemeente Borger-Odoorn is men daar ook mee bezig. Er komen windmolens van 200
meter hoog en meer dan 40. Dat is in de Veenkolonien

Nu kijkt men naar de zonne-energie.

Er worden in de gemeente Borger-Odoorn 10 industrieparken gepland.

Bijna allemaal komt deze industrie op landbouwgrond ondanks dat landbouwgrond pas als
laatste in aanmerking zou komen volgens eigen beleidsplannen.

Bijna alle 10 voorgenomen plannen komen in het Hunzedal een onderdeel van het
UNESCO geopark de Hondsrug.

Een groot stuk zonne-industrie staat gepland aan de Paardentangendijk in Buinerveen.

Het park beslaat veel meer dan het dorp Buinerveen groot is.

Het park frustreert alle onderzoek naar alternatieven. Men stelt doodleuk dat er immers
geen dak van 40 hectare is en ook geen industrie gebied of berm van 40 hectare. Dus kan
men zo voorbij gaan aan het onderzoek naar alternatieven dat de gemeente zegt te willen
doen.

Het komt op landbouwgrond.

Het is qua schaal veel te groot voor de Drentse schaal die met name genoemd werd in de
omgevingsvisie van de provincie Drenthe uit 2014.

Het druist tegen het cittaslowconcept in.

Het tempo waarmee de gemeente de procedure bespoedigd en de oren sluit voor
alternatieven is ingegeven door de deadline voor het halen van de sde subsidie voor de
grootondernemer die de initiatiefnemer is; PowerField.

Deze industrie maakt in één klap van landbouwgrond verstedelijkt gebied voor de wet.

Het beekloop herstel wordt zo tot hapsnap beleid in dienst van de industrie


 Ik wil vooropstellen dat ik een groot voorstander ben van het opwekken en van het gebruik van zoenenergie!


Ook geniet ik van  onze provincie, ons dorp en onze gemeente. Het is een verademing om met een enkel persoonlijk telefoontje naar het gemeentehuis op vriendelijke manier adequaat te worden geholpen. Veel vind ik fijn geregeld.


Toch gaat het nu volkomen mis in juist deze fijne gemeente.


Het opwekken van zonne-energie is één van de geweldige manieren om in een veranderende maatschappij met ons milieu en de vraag naar energie om te gaan. 


Het is wel zaak vanaf het begin de implementatie van deze vorm van energie goed aan te pakken en het windmolendebacle te vermijden. 


Bij de voorgenomen zonne-industrie aan de paardentangedijk gaat het helemaal mis. Hier lijkt men niets te hebben geleerd van het windmolendebacle.  Eerder was de agressieve rol van het Rijk in beeld bij de windmolens nu gedraagt de gemeente zich op dezelfde agressieve manier.  Het zwaard dat de overheid hoort te hanteren, in ouderwetse termen, houdt zij nu als een zwaard van Damocles boven de eigen burgerij.


  Ik voel mij helaas geroepen en verplicht hier op te reageren. 


Het gaat mis op het gebied van:


Draagvlak


Participatie


Cittaslow


Locatie


Tempo


Regie 


Toekomst


Draagvlak


De aanwezigheid van de gemeente is ver te zoeken als het om de zaken rondom het draagvlak gaat. Alles omtrent draagvlak voor het plan aan de Paardentangedijk wordt overgelaten aan de initiatiefnemer; PowerField. In het beleidsplan Zonneoogst wordt draagvlak en de meting daarvan als speerpunt van de gemeente zelf opgevoerd. (1.3 in beleidsplan zonneoogst en bijvoorbeeld de matrix in al eerder genoemd memo). De bewaking daarvan wordt als essentieel gezien. Helaas, het draagvlak lijkt na het beleidsplan zonneoogst niet meer bekeken of gemeten.  Daarnaar gevraagd geeft de gemeente aan geen toetssteen te hebben. Ze geeft aan geen idee te hebben hoe het zou moeten worden gemeten. Er ligt niet meer dan een verslag van één info avond door de initiatiefnemer. Veel vragen bleven daar onbeantwoord.   Bovendien werd daar ook zorg over  het park uitgesproken (infoavond in het dorpshuis ''de viersprong'' 22 maart 2018, met als thema ''brainstormen over landschappelijke inpassing'' ; niets draagvlakpeiling dus) Dat hele weinige is wat er gebeurt als het genereren van draagvlak  aan een belanghebbend ondernemer overlaat. Voldoende draagvlak wordt een voorwaarde genoemd waaraan vóór het tot een vergunningsaanvraag komt zou moeten zijn voldaan. Zie daarvoor alleen al  een memo aan de gemeenteraad  waar staat dat een breed draagvlak een vereiste is en dat zonder dit draagvlak een plan wordt afgewezen, (memo voor de gemeenteraad Exloo, 5 december 2017   17.03147 ) Er staat onder andere : draagvlak en economische voordelen voor de lokale bevolking móeten voldoende zijn. Dit betekent minimaal een 6 score behalen. Is dit niet het geval dan wordt het plan afgewezen. Het accent op ''móeten'' en het feit dat het vetgedrukt is heeft de gemeente zelf aangebracht.  Maar hoe bepaalt men dat zonder meting? Nergens worden criteria aangegeven met betrekking tot hoe men meet.  


 Veel te snel gaat men aan de gehele draagkrachtmeting voorbij. Sterker nog, duidelijke signalen van oppositie worden niet opgemerkt of geregistreerd. Op de info avond van PowerField zijn duidelijke signalen van zorg afgegeven. Met de gemeente is al een gesprek gevoerd waarin dezelfde zorg nadrukkelijk naar voren kwam en telefonisch aan de gebiedscoördinator hebben verschillende bewoners van Buinerveen kritiek geuit bij monde van één van hen.  


In de bestemmingsplanwijziging wordt op grond van speculatie en opmerkingen van een aantal mensen die op een info avond van de gemeente is afgekomen voorspeld dat het met het draagvlak wel goed zal komen. ( Bij de voorbereiding van het beleidsplan zonneoogst  zijn 150 mensen via daarvoor georganiseerde avonden gesproken. Hetgeen de gemeente zelf al niet representatief noemt. ) Het gaat dan om de gesprekken i.v.m. het opstellen van de beleidsnota Zonneoogst. De respondenten daar hadden juist wel aangegeven met de grotere parken terughoudend op te treden.  Juist enkele citaten uit deze groep uit 2017, ver voor deze concrete aanvraag, worden naar voren geschoven. Die vijf opmerkingen moeten suggereren dat er genoeg draagvlak is. (punt 3.3 in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Paardentangedijk Buinerveen, Bij draagvlak) Dat dit volstrekt ontoereikend is i.v.m. voorliggend concreet plan zal duidelijk zijn. Het heeft niets met enige meting van het draagvlak voor dit plan te maken. Deze argumenten zijn speculatief en misleidend, geen meting. Ik kan bijvoorbeeld ook speculeren en  voorspellen dat het net zo goed niet goed zit met het draagvlak voor dit grote park op grond van opmerkingen gemaakt op de info avond en de terughoudendheid ten opzichte van grote parken van dezelfde groep mensen die in de aanvraag worden geciteerd.(ook de onrust rondom het zonnepark bij de Daalkampen en de zorg uitgesproken in gesprekken met de gemeente door  inwoners van Buinerveen ondersteunen mijn voorspelling)


Participatie


PowerField is een grote landelijke speler. Zij heeft niets met de omgeving te maken. Zij is wel de partij die het grootste belang heeft bij de enorme bedragen van de de sde+ subsidie. Bewoners in de omgeving worden spiegeltjes en kralen voorgehouden. 


10% korting kan men krijgen (een gemiddelde huishoudbeurskorting op koekenpannen).  Hoe deze korting werkt en waarop is nog niet geheel duidelijk geworden in het bestek van de enige avond die PowerField heeft gehouden. 


Verder zou er een bijdrage voor dorpsbelangen zijn. (op de open debatavond georganiseerd door de Natuur en Milieu Federatie werd zoiets een mooie wipwap voor de speeltuin genoemd) Een eenmalige uitgave voor PowerField. Dat kan wel uit voor deze ondernemer. 


Men is bereid om te kijken naar locale ondernemers als het gaat om aanleg van het park. Al zal het wel even zoeken worden naar expertise op het gebied van de aanleg grootschalige zonne-industrie in de omgeving Buinerveen. Maar misschien zit er wat grondverzet voor een lokale ondernemer in en wellicht kan buurthuis de viersprong nog een kroket aan eventuele werknemers van elders slijten.

De energieconsumptie zou lokaal zijn. Het zonnepark op de voormalige vloeivelden van de Avebé, samen met het plan Paardentangedijk zouden alleen al 120 Mwp opleveren. Genoeg voor 25000 huishoudens! En dat zonder de windmolens!!! De hele gemeente Borger Odoorn bestaat uit pakweg 11000 huishoudens (bron Wikipedia)  Heel duidelijk wordt zo dat er een scheve verhouding is. Duidelijk is dan ook dat de productie nooit voor een lokale behoefte zal zijn. In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Paardentangedijk Buinerveen wordt gesteld  bij punt 3.1 ,onder het kopje behoefte, dat de lokaal opgewekte energie indirect bij de bewoners terecht komt. Indirect komt ook de opgewekte energie van de kolencentrale in de Eemshaven de bewoners van Buinerveen ten goede; een flut-argument dus. Erger nog; een misleidend verhaal. Natuurlijk wordt de energie gewoon verkocht aan een grote energie-boer


Op de infoavond van PowerField werd gesproken over een ''postcoderoos''. Er werd op die avond al gezegd dat dit zou worden onderzocht. Ook in de aanvraag van de wijziging van het bestemmingsplan wordt ook gesteld dat zulks wordt onderzocht. Geen enkele toezegging wordt gedaan. Dat heeft alles te maken met het feit dat de opgewekte duurzame elektriciteit door PowerField wordt verkocht aan een grote energieboer zoals NUON of Engie. Bij bijvoorbeeld een ‘postcoderoos’ of een project van een lokale energie coöperatie wordt de opgewekte stroom geleverd aan een regionale energiemaatschappij zoals ‘Energie van ons’. De winst die zij maken wordt ook weer uitgekeerd aan de lokale coöperaties en niet besteed aan bonussen van de directeuren. Geen wonder dat er geen garanties door PowerField worden gedaan. De winst wordt zorgvuldig weggesluisd en de omgeving heeft het nakijken. Het tegenovergestelde van participatie. Men creëert een wingewest. Nu zijn de Veenkoloniën wel wat gewend maar het blijft zeer pijnlijk!


 Al de ''toereikingen'' die worden genoemd betekenen éénmalig een fractie van de enorme subsidie van gemeenschapsgeld; de sde+ subsidie. Een piepklein sigaartje uit enorme eigen doos. Verder zijn alle langdurige verdiensten voor PowerField. 


Als niet opgepast wordt gaat het grootste deel van wat het park oplevert naar de industrie. De bewaking van de participatie had de gemeente zich tot taak gesteld. Zie ook de prachtige bewoordingen van Beleidsplan Zonneoogst. Ook hier is men afhankelijk van het ene verslag van een info-avond door de initiatiefnemer. De fraaie bewoordingen in de aanvraag zijn nietszeggend. Ook hier is géén gedegen onderzoek gedaan en ook hier worden geen criteria voor een objectieve meting aangedragen. 


 Deze participatie zou getoetst worden voordat de aanvraag ter inzage zou  komen te liggen. (zie ook hiervoor beleidsplan zonneoogst en de matrix in de memo bestemd voor de gemeente raad; Exloo, 12 juni 2018, 18.01487 ) 


PowerField lacht zich gek. Temeer daar de gemeente zich het vuur uit de sloffen loopt dit alles te faciliteren in plaats van het proces te bewaken en deze uitwas voor te zijn. In plaats daarvan ligt de aanvraag er al. Het is vijf voor twaalf wat betreft de participatie!


De bijdrage die PowerField voorstelt op het gebied van biodiversiteit, waterberging, meervoudig gebruik van de grond en landbouw worden elders besproken. 


Ook daar blijkt voor mij heel helder uit dat de ondernemer er op uit is lippendienst te bewijzen aan beleidsnota's en voorwaarden. Zo zet deze ondernemer alles op alles om een voor haar zo profijtelijk mogelijke uitkomst te krijgen. Ik verwijt de gemeente dat zij deze ondernemer veel te veel speelruimte geeft om een wingewest te creëren. De belangrijke voorwaarden gesteld aan industrieplannen buigt deze ondernemer in haar voordeel om. Niet gericht op integraal beleid maar zeer lokaal worden hapsnap oplossingen aangeboden, slechts in dienst van de verdienste voor die ondernemer zelf. De gemeente staat er bij en kijkt er naar. Zij heeft niet al in een vroeg stadium ingegrepen zoals zij zich had verplicht. Het moet zo zijn dat er getoetst wordt of een een plan binnen beleid past. Dat hoort door de gemeente te worden bepaald. Het hoort niet, andersom,  aan een ondernemer te worden overgelaten hoe een beleid binnen een winstgevend plan kan worden gepropt! De gemeente had dit behoren te herkennen en de gemeente had behoren in te grijpen vóór dat deze aanvraag er lag!


De gemeente wordt voor joker gezet. Zij is kennelijk geen partij voor een ervaren geslepen ondernemer. Zij laat zich bij de neus nemen.


Nogmaals het is vijf voor twaalf!


Cittaslow


Cittaslow is een mooi initiatief waarmee een gemeente natuurlijk graag gezien wordt. (kijk alleen al het trots geïncorporeerde kadertje in de beleidsplan zonneoogst) Op dit moment rijdt in Buinerveen een apart autootje rond om op elke plastic afvalcontainer een sticker met het logo van Cittaslow te plakken.  Duurzaamheid, draagkracht, participatie. Ook allemaal woorden uit een Cittaslowconcept. Cittaslow wordt hier helaas Cittasuperfast zoals in deze visie omschreven. Het lijkt hier alsof vooral lippendienst wordt bewezen aan dit concept. Dat gaat ten koste van streek en ten bate van grote ondernemers en industrie. Bepaald niet Cittaslow lijkt mij. Vooral de locale cohesie. (ook een belangrijk Cittaslow uitgangspunt zie hetzelfde kadertje) lijkt mij niet geholpen met een situatie die door dit park ontstaat waarin duidelijk kan worden gesproken van een interne verdeling binnen de gemeente tussen Zand en Veen-drenthen. 


Het logo van Cittaslow in het beleidsplan verwordt zo tot een bumpersticker op een tweedehands auto. Ik ben dan ook van plan deze visie op te sturen naar de Cittaslow coördinatie zelf en hen te vragen de gemeente Borger-Odoorn te verbieden dit logo te gebruiken in verband met haar beleid t.a.v. Zonne-industrie.


Locatie. 


Het Hunzedal is een waardevolle zone. Aan de provinciale weg Stadskanaal- Borger ter hoogte van Buinerveen is al van gemeentewege trots een bord geplaatst dat het hier om Het Hunzedal gaat onderdeel van een UNESCO geopark. Een integraal beleid was er op gericht deze zone in stand te houden en als belangrijk landschapselement te ontwikkelen. (Lofar aan de ene kant en herstel van de beekloop in Gasselternijveen aan de andere kant.) In dit plan van PowerField verwordt de oude Hunze tot een sloot langs een industriegebied. 35 hectare industrie wordt direct in dit dal tegen de loop geplaatst. Het beleid en de omgeving verrommelen.  Ook is de schaal van dien aard dat de Hunzeloop, en het landschap in het algemeen, het ter plaatse duidelijk verliest als belangrijkste landschapskenmerk en zo deels minder zichtbaar wordt. Het park is ook veel te groot voor de structuur van het cultuurgebied dat zich direct onder de oppervlakte bevindt.  De schaal van alles wat er tot dan toe in het landschap aanwezig was en is, is veel kleiner. (Drentse schaal weet u nog?) Het landschap wordt volkomen uit verband getrokken. De grootte is in tegenspraak met het landschap ter plekke. Het halve dorp Exloo zou er in geparkeerd kunnen worden.Het oppervlak van het park is immers 35 hectare.  .Er worden maar liefst 9 percelen landbouwgrond bedekt met industrie.  Ook al een blijk van een veel kleinschaliger gebruik op dit moment.


In de aanvraag staat te lezen dat er op dit ogenblik niet gehouden wordt aan de voorwaarden die gesteld worden om de archeologische waarde van het gebied te garanderen. Zoals gezegd, het Hunzedal is een belangrijk gebied.  Borger Odoorn heeft ook een deel van dat Hunzedal binnen haar grenzen. Een duidelijk aanwezig stuk landschap ligt tussen Buinerveen en de Hondsrug.  Het landschap tussen de Noorderstraat en de Hondsrug hoort daar ook bij. Het bevatte minstens twee lopen van de Hunze zoals nog duidelijk te zien is op een kaart uit 1815, tot zelfs een kaart uit 1960. Eén loop, het Achterste Diep, en een tweede, direct achter de huizen van de Noorderstraat, het oude diep of de Wisch. De verschillende takken van de Hunze zijn daar nog aanwezig of direct onder de oppervlakte van nog niet bebouwd of geïndustrialiseerd land. (aan de andere kant van de Noorderstraat  lag vroeger een woest niemandsland wat in een laat stadium in cultuur is gebracht.) 


Er heeft al eens een plan gelegen om hier dat landschap weer te reconstrueren. Helaas hebben bezuinigingsronden een beweging in natuurlandschappenbeheer, en dus ook milieu, laten zien die de andere kant op wijst.  De NNN strook die om de  Hunze heen ligt is 5 jaar geleden versmald om bezuinigingstechnische redenen. Dus niet omreden van het verminderde belang voor natuur en cultuur. De gemeente lijkt die waardering voor het Hunzedal niet te delen. 


De gemeente heeft in zijn beleidsnota nu juist dit Hunzedal helaas een kanslocatie genoemd. (dit ondanks een duidelijk negatieve visie die de natuur en milieufederatie en Het Drentse landschap gezamenlijk hebben ingediend. Hier is niets mee gedaan). 


Locatie en landbouw. 


Landbouw wordt onrendabel genoemd. Ieder jaar wordt dit land nog gebruikt in de landbouw. Aardappelen, mais, grasland. Dit werd niet gedaan als het echt onrendabel was. Maar tegenover de (subsidie) bedragen die in de zonne-industrie omgaan is natuurlijk alle landbouw onrendabel. Tegen welk super renderend gewas ook afgezet, levert de zonne-industrie meer op. Een zeer oneigenlijk argument. Bovendien jaagt men de grondprijs op. Hetgeen al door verschillende partijen als zeer onwenselijk wordt gezien. In de beleidsnota zonneoogst verplicht de gemeente zich geen pilots of experimenten op landbouwgrond uit te voeren. (beleidsnota zonneoogst; ''Grootschalige toepassing op landbouwgronden staan we in de pilotfase nog niet toe. Daarover is de komende jaren breder overleg in provinciaal verband noodzakelijk.'') Waarvan acte!......  (Rijksadviseur fysieke leefomgeving B. Strootman: “…omzetting van zonne-energie in electriciteit is een industriele activiteit, die hoort niet op landbouwgrond”.   EN:  “Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing”. Volgens Strootman is het aanleggen van zonneakkers nadelig voor de kwaliteit van het Drentse Landschap. De rijksadviseur spreekt zich hier dus duidelijk tegen uit op een openbare debatavond “Het Publiek Debat Zonneakkers passend bij Drenthe” op 26 juni jl.  )

De gemeente blijkt dit toch ondanks dit citaat, ruimer te willen interpreteren. Onder duidelijke voorwaarden kan landbouwgrond worden gebruikt. Aan strenge voorwaarden op het gebied van cultuurhistorie, gebruik, participatie, draagvlak moet worden voldaan. Allerlei alternatieven moeten eerst worden onderzocht en dan pas mag een plan op landbouwgrond worden voorbereid. Helaas blijkt nu dat het, bijna bij alle van de voorliggende plannen bij de gemeente, om het bedekken van landbouwgrond door deze industrie gaat. In een groot tempo worden grote lappen grond onttrokken aan de landbouw. De voorwaarden waaronder het mogelijk moet zijn blijken een wassen neus zoals in dit document betoogd. Er is hier sprake van industrialisatie op grote schaal.

Meer dan genoeg redenen om een ''experiment'' met betrekking tot de grootte L van de zonne-industrie zeker niet op deze locatie te laten plaatsvinden. (Bij de uitgangspunten voor maatvoering L van de zonne-industrie in dit gebied is in de gemeentelijke memo aangegeven dat het landschap open moet blijven en dat ''op grote afstand van de randen van het dal moet worden gebleven,'' De voorgenomen industrie is hiermee in directe tegenspraak.)

Locatie en biodiversiteit


Biodiversiteit wordt in de aanvraag genoemd. Bij een integrale ontwikkeling die bijvoorbeeld het 
Drentse Landschap en De natuur en milieu federatie voorstaan van het Hunzedal wordt deze natuurlijk ook gewaarborgd. Dit lijkt mij dus meer een mooie voorstelling te geven dan een doorslaggevend argument voor het Hunzedal (deze mooie bijdrage aan de diversiteit kan overal dus worden gedaan).  Er zijn vele belangen die moeten worden behartigd. Hier lijken deze verwarrend door elkaar te lopen. Als je bijvoorbeeld schapen onder de panelen laat grazen om een tweeledig gebruik van de grond te creëren komt dat de biodiversiteit niet ten goede.  Als je de waterhuishouding zo verandert dat het land veel natter wordt is dat weer goed voor de biodiversiteit maar niet voor de schapen of de installaties lijkt mij. Er moet veel meer onderzoek worden gedaan in plaats van zomaar ''hapsnap'' aan de gang te gaan.


Locatie en veenoxidatie


Veenoxidatie  aangevoerd. Sinds lang zijn gemeente, landbouworganisatie LTO, de Natuur en Milieu Federatie en  waterschappen bezig locaties te bekijken om om te gaan met dit thema. Dit gebied was niet aangewezen. Een gebied bij Valthe wel. Ook weer een ''hapsnap'' argument dus.


Om hier een zeer plaatselijk wel een locatie daarvoor voor te creëren levert een hoop extra werk op terwijl het rendement heel klein zal zijn.  Een oneigenlijk argument dat dus gebruikt wordt om het aantrekkelijk te maken het Hunzedal te industrialiseren. Bovendien doorkruist het ''hapsnap'' zo integraal beleid wat al vorm krijgt.


Waterhuishouding


Het lijkt me voor een integraal beleid ten opzichte van waterberging goed om niet ter plekke een oplossing te zoeken maar meer in het geheel. Heel plaatselijk gronden die principieel nog landbouwgrond worden genoemd, natter maken lijkt mij ook erg ad hoc. Er moeten plaatselijke voorzieningen worden getroffen. Een niet integrale aanpak. Alles lijkt zo in dienst van een verzonnen noodzaak voor een zeer groot park en niet gericht op een overkoepelende aanpak.


Locatie ten opzichte van andere gebieden in de gemeente; een tweedeling.


 Kennelijk ziet men in deze gemeente de strook langs Groningen; de Veenkoloniën en het Hunzedal als een strook die minder waard is. Men geeft het Hunzedal op 


Zo is er in het Hunzedal tot de grens met Groningen een industrialisering gaande die zijn weerga niet kent. 


Als men kijkt hoeveel er wordt opgebracht aan groene energie in het Hunzedal en de Veenkoloniën samen tegenover de rest van de gemeente en zelfs de rest van Drenthe ziet men de wanverhouding snel. De industriestrook die zo willens en wetens ontstaat met windmolens, vloeivelden en zonne-industrie veroorzaakt een tweedeling in Drenthe. Zand-drenten  waar alles ''Cittaslowmooi'' is en de Veen-drenten, tegen Groningen aan, die alles op mogen vangen als het om groene energie gaat.  De term ''afvoerputje van Drenthe'' is al gehoord. Duidelijk niet in dienst van het Cittaslow keurmerk dat locale cohesie voorstaat. 


Als het om experimenten en onderzoek naar locaties gaat is het onderzoeken van ruimte op daken in bermen van snelwegen en op industrieterreinen een veel mooiere verkenning van alternatieven die op draagvlak kan rekenen. Dit wordt op voorhand in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Paardetangedijk Buinerveen al terzijde geschoven. Door de grootte van het park als noodzaak te introduceren in plaats van de mogelijkheid van een park van deze grootte te onderzoeken denkt men alle beleid, zonneladders etc. te kunnen omzeilen. (zie de toelichting bij het punt ''Tempo'' als het gaat om de zonneladder.) Men lijkt liever voor het grote geld en de grote beslissingen in een ijltempo te gaan. 


Deze locatie is samenvattend te groot voor een dergelijk park. Aan voorwaarden zoals omschreven in het beleidsplan en de memo worden niet voldaan. De argumenten zijn, zoals betoogd, niet steekhoudend en de gekozen locatie zorgt bovendien voor een ongezonde tweedeling in Drenthe.


Tempo


Het tempo is bij deze aanvraag een belangrijk thema. De sde+ subsidie aanvraag, die in het najaar voor 1 oktober gedaan moet worden, bepaalt het tempo. De deadline van de aanvraag van de sde+ subsidie is met nadruk genoemd in de nota van 5 december 2017. Over een park van maar liefst 35 hectare moet besloten zijn voor eind 2018 terwijl de beleidsnota er nog maar net ligt. Een factor die men ook ziet om het proces te versnellen is de landelijke of provinciale overheid die zonder meer anders nog grotere parken zou neerplanten als men zelf niet opschiet. (parken die nóg groter zijn vallen onder een rijksregeling. Die kunnen worden doorgedrukt zonder gemeentelijke tussenkomst. Inderdaad zorgelijk; dat wel) De gemeente faciliteert helaas met het oog ook daarop op grove wijze het te hoge tempo en deze overhaasting zorgt voor een onwenselijke en slordige afweging van belangen. Men wil zich in noodtempo vastleggen voor ongeveer 30 jaar vanwege de worst van een miljoenensubsidie gemeenschapsgeld voor een grote, niet plaatselijke ondernemer; PowerField.  Die ondernemer is ook nog eens in opspraak vanwege eventuele frauduleuze praktijken. (NRC.nl 11 mei  2018; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/11/grondspeculatie-verpakt-als-groene-belegging-a1602694) Men kan natuurlijk onheus worden bejegend in de pers maar ik hoop dat de gemeente wel een vinger aan de pols houdt.


 Voor duurzaamheid, een beleid voor langere tijd , wordt geen tijd genomen. Ook wordt geen tijd genomen voor een serieuze afweging van alternatieven op daken, in bermen, op industriegebieden. Gematigde groei en zorgvuldige bestudering werd in het  beleidsplan zonneoogst nog speciaal genoemd als een leerpunt uit het windmolendebacle en een groot gevaar als men dat niet in de gaten hield.  De beleidsnota wordt zo een fopdocument. De deurmat met welkom die iedereen met de voeten treedt. Daarachter laat de waakhond zijn tanden zien. Datzelfde geldt voor omgevingsvisie Drenthe 2010/2014 waar menselijke maat, Drentse schaal, ruimte, cultuurhistorie, landschap enz. als kernkwaliteiten worden aangestipt. De beleidsnota, de omgevingsvisie, de verschillende beslisladders bepalen zo niet het tempo (de ladder verstedelijking en de zonneladder uit de beleidsnota zonneoogst) Nee, het geld bepaald zo de discussie en het tempo. Alles moet uit de weg als de deadline van de sde+ maar gehaald wordt. 


.


Dit tempo staat in de weg van werkelijke participatie, een gezond draagvlak, werken conform de  beleidsnota, het  cittaSLOW merk en nut voor de gemeente (het meeste geld gaat naar grote ondernemer PowerField). In de aanvraag wordt het onredelijk grote park een experiment genoemd maar in het supersnelle bestek van deze procedure legt men zich wel vast voor dertig jaar. Qua experiment wel een hele lange periode via een snelle beslissing. Veiligheden die normaal met een experiment gepaard gaan om haar te stoppen worden niet ingebouwd. Toetsbare kenmerken die een experiment veilig houden worden ook niet genoemd. “experiment en pilot'' worden holle termen. Het is niet anders dan een plan dat ten uitvoer wordt gelegd. De term ''experiment'' is tendentieus als men niets doet om de experiment-status inhoud te geven in woord en daad.  


De snelle en mijns inziens onvolledige, zelfs nauwelijks aanwezige participatie en draagvlakmeting staat ook in geen verhouding tot de lange periode die deze beslissing voor zich heeft. Zo wordt de beslissing eerder ad hoc (zie ook de hapsnapbenadering inzake het beekloop herstel, landbouw en de waterhuishouding) dan een beslissing die duurzaam is , met evenwichtige gevolgen op de langere termijn. 


Het park moet er niet komen. Men gaat er al van uit dat het doorgaat. De haastig opgemaakte inpassing laat dan ook al dat te hoge tempo zien.


Dat men ook te snel gaat bij de inpassing, bijvoorbeeld, is te zien aan het feit dat men de transformatorhuisjes en het mogelijke zicht daarop niet meeneemt bij de hoogtebepaling van de dijk. Het is fijn dat men meeneemt dat de burgers uit Buinerveen de industrie niet willen zien, en dat meen ik, maar zo houdt men nog zicht op de transformatorhuisjes. Zulke zaken komen mijns inziens door het tempo. In de omgevingsvergunning mag men ook nog eens 10% afwijken van een gegunde bouwhoogte. Dus stel een transformatorhuisje is 2,20 meter hoog, + 10% = 2,40. Als dát boven de dijk uitsteekt is het industriële karakter compleet, zeker als men bedenkt dat er 15 van die huisjes  zouden moeten komen.


Aan de zonneladder, zo staat te lezen in de aanvraag, kan natuurlijk ook snel voorbij worden gegaan. In de  3.2 van de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zonnepark Paardetangendijk Buinerveen wordt doodleuk gesteld dat de initiatiefnemer heeft gezocht naar locaties die in overeenstemming zijn met de zonneladder maar dat de initiatiefnemer helaas geen dak van 40 hectare heeft aangetroffen (dat haalt je de koekoek!), ook heeft men geen ander terrein binnen de kleinschalige dorpskommen aangetroffen van 40 hectare (gunst, hoe bijzonder; in 40 hectare past Buinerveen ongeveer twee keer)


Door deze enorme grootte van het park als noodzaak (hetwelk zij dus beslist niet is) te introduceren wordt in de bestemmingsplan wijziging ook nog eens op grond van deze overdreven grootte de zonneladder en tevens de ladder voor verstedelijkt gebied versneld afgedaan.


Zonder pardon wil men hier verstedelijkt gebied van maken. Met als reden juist dat die belachelijk grote schaal niet in een bestaande stedelijke omgeving past. Dat terwijl de omgevingsvisie uitgaat van kernkwaliteiten menselijke maat, noaberschap, kleinschaligheid, Drentse schaal, oorspronkelijkheid enz. Natuurlijk past dit park er niet in! Niet in een bestaande stedelijke omgeving en dus al helemaal niet daarbuiten. In de aanvraag voor de bestemmingsplan wijziging wordt het handig omgedraaid. In plaats van de grootte van het  park te toetsen aan de ladders en omgevingsvisie Cittaslow enz. stelt men dit veel te grote park als noodzaak en men toetst daarmee, de omgekeerde wereld,  de omgevingsvisie en wijst die af juist op grond van die grootte. Leuk geprobeerd. Er wordt met allerlei formuleringen heroïsch geschermd.  Dat zou grappig zijn als er niet de dreiging was dat men er met gemak mee weg komt. 


 De gemeente moet oppassen zich niet een ongezonde snelheid te laten aanleunen met oneigenlijke argumenten. Energie doelstellingen die op dit moment voorliggen zijn al gehaald.  Dit deel van de provincie heeft meer dan haar deel geleverd in de toch al snelle transitie naar groene energie. Samen met de windmolens en het andere geplande park, op de vloeivelden van de Avebé in Nieuw Buinen is al zoveel aan projecten op stapel gezet dat niets dit onbehoorlijke tempo ondersteunt of het moet zijn dat de gemeente de sde+ subsidie als absoluut leidend ziet. 


''Drenthe'', zogenoemd in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zonnepark Paardentangendijk Buinerveen, constateerde dit toch ook wel en stelde naar aanleiding hiervan vragen. Met bovengenoemde prietpraat en omdraaiing van de bewijslast wordt Drenthe hiermee dus afgescheept. Ik hoop dat ''Drenthe'' haar verantwoording neemt en zich niet als een klein kind laat wegsturen temeer daar men vetorecht heeft over een park groter dan 25 hectare.


De regie.


Ik vind dit een moeilijk punt. In de beleidsnota komt naar voren dat men de burger zelf ruimte wil geven. Particuliere initiatieven moeten voorrang krijgen. Draagvlak moet worden gemeten. Participatie staat voorop. Op de debatavond georganiseerd door Natuur en milieufederatie vertelde Statenlid dhr. Stelpstra dat men toch niet wilde dat de provincie voorschreef waar de nieuwe industrie wordt gewonnen? Liever niet nee. Dus geweldig allemaal. Een ideaalconstruct dat tranen in de ogen van verrukking kan brengen. Zoals het bij het voorgenomen zonne-industrie nieuw Buinen gaat lijkt het te werken. De ruimte die in het beleidsplan zonneoogst wordt geboden lijkt daar mooi te worden gebruikt. De keerzijde is dat het verkeerd kan gaan zoals te zien bij het plan aan de paardentangedijk De ruimte die het verse plan daarbij biedt geeft ook de rek aan die een niet goed gebruik tot gevolge kan hebben. Bij het voorgenomen plan aan de paardentangedijk krijgt men ook een nare smaak in de mond van een mogelijk gezicht van de gemeente achter de vriendelijke woorden. Ik denk niet graag zo cynisch maar ik wil u even laten meedenken hoe ik daar op kom.


In de beleidsnota wordt de burger aangemoedigd te participeren en initiëren. De gemeente wil dan graag een stapje terug doen. Zo zal de politiek er uit gaan zien voorspelt het voorwoord van genoemd plan zonneoogst. 150 mensen komen op voorbereidende avonden voor een beleidsnota, een deel doet een woordje het plan vind zijn beslag. Wat ik dan tekenend vind is dat er geen notie wordt genomen van een visie van Natuur en milieufederatie en Drents landschap. Er gaat nu blijken dat veel van de locaties zich binnen dat beleidsplan kunnen gaan bevinden op landbouwgrond in het Hunzedal terwijl het Hunzedal maar één van de mogelijke locaties is. Zelfs twee hele grote en wat kleinere komen allemaal in het Hunzedal op landbouwgrond. Een wethouder zei desgevraagd dat de gemeente ook wat overvallen was door deze uitkomst..... (Het overzicht van de locaties waar inmiddels belangstelling voor is en die tot vergunningsaanvragen zullen leiden is eenvoudig bij de gemeente op te vragen)


Men is verrast door het feit dat grote partijen met veel geld verhuurders die een oneigenlijke hoeveelheid geld voor hun grond krijgen in verhouding tot landbouw toehappen juist op die plek. De gemeente bij monde van de gebiedscoördinator zegt dan machteloos te zijn daar het in het beleid past. Hetgeen immers is getoetst door ongeveer 150 mensen? Dat deugt niet. Er dringt zich een levensgrote vraag naar de motivatie op.


Er is geen motivatie vanuit de bewoners. Zij willen groei met mate. 


Er is geen directe aanleiding in de doelstellingen te vinden. Drenthe haalt nu de doelstellingen tot 2020 zo te zien. Reden om de tijd te nemen voor zorgvuldige transitie.  


Er is geen reden vanuit de wet. 


Er is geen reden door al aangegane contracten. 


Er is geen reden voor haast behalve de sde+ subsidie


Er is geen reden om dit te doen vanuit de diverse notities en beleidsplannen die toetsbare experimenten benoemen, langzame groei willen. Integendeel in de beleidsnota en elders staat een zonneladder die bij voorkeur dient te worden gehanteerd!


Er is geen directe noodzaak voor grote plannen. In de beleidsnota wordt de mogelijkheid van een groot park genoemd, onder voorwaarden en niet op landbouwgrond. De gemeente echter doet alsof het hier om een noodzaak gaat en omzeilt de zonneladder en ander voorwaarden op oneigenlijke gronden.


 Waarom? Wat is hier aan de hand? Waarom wordt een park van deze grootte niet eerlijk getoetst? Waarom wordt de initiatief nemer zoveel ruimte gegund terwijl de gemeente had beloofd het proces te bewaken? Waarom moet en zal dit park doorgang vinden ook al past het zelfs niet in de toch al ruime beleidsnota?


De zaken nog even op een rijtje:


De gemeente noemt het Hunzedal kansrijk. 


De gemeente noemt het een experiment als men zich vastlegt voor 30 jaar voor 35 hectare


De gemeente laat het komen tot en aanvraag terwijl men zich had verplicht vóór die tijd te toetsen op bijvoorbeeld participatie en draagvlak.


De gemeente negeert een visie van Natuur en milieu en het Drents landschap inzake juist het Hunzedal


De gemeente verklaart zich machteloos als het zich zo negatief ontwikkeld in het Hunzedal als het nu doet (''als men maar binnen de beleidsnota blijft'' wat op zich al niet juist is aldaar staat immers dat men niet op landbouwgrond een pilot toestaat)


De gemeente faciliteert de hoge snelheid.


De gemeente laat in geen enkel stuk zien dat zij begrijpt wat het effect voor de toekomst is (zwaan kleef aan)


De gemeente laat alles over aan de initiatiefnemer, een grote ondernemer met veel eigen belang, als het gaat om vele zaken zoals participatie, draagvlak, etc die zij in eigen beheer hoort te houden.


De gemeente grijpt niet in nu duidelijk wordt dat de sturende krachten de geldstromen van verhuurder, initiatiefnemer en subsidie zijn.


De gemeente geeft geen grenzen aan, niet aan  een experiment, niet aan een pilot aan die gemeten kunnen worden en waarmee het proces bewaakt kan worden. De term experiment wordt zo hol. Het experiment wordt beleid.


 Dus óf de gemeente is verregaand naïef en heeft niet voorzien dat medezeggenschap van een onervaren burger door werking van de markt links en rechts wordt ingehaald. Óf de gemeente stuurde hier op aan maar wil achteraf niet afgerekend worden op een onwenselijke uitkomst.  Zij beroept zich dan op het beleidsplan en verklaart zich verder machteloos. Zelfs de zogenaamde ''experimenten'' en ''pilots'' verklaart de gemeente als niet meer te controleren als ze binnen de beleidsnota vallen. Hetgeen ze al, zoals betoogd, beslist niet doen. Het is dus geen experiment maar beleid vermomt als experiment.


Ook als argument is genoemd  (op de openbaar debatavond van de natuur en milieufederatie)'' als wij het niet doen doet de provincie het'' Kennelijk is het : kies maar; u zult worden gebeten, als het niet door de hond is dan wel door de kat. Zo is kennelijk de overheid. De gemeente  gedraagt zich als een agressieve, dwingende en sturende partij die de rol overneemt van landelijke overheid als het gaat om schofferen van de burger en doordrukken van plannen in de regio. In geschrifte en woord loopt de mond over van participatie en draagvlak. In elk stuk neemt het een grote plaats in . In de praktijk echter maakt het geld de dienst uit (verhuurder, zonne-industrie en sde+ subsidie) en heeft de gemeente desgevraagd zelfs geen idee hoe men draagvlak meet. 


Misschien begrijpt u dat ik zo het idee krijg dat met de mooie woorden en formuleringen van het beleidsplan waarin de gemeente zegt een stapje terug doet juist het tegenovergestelde doet en aanstuurt op industrialisatie van het Hunzedal en de tweedeling binnen de gemeente. Zonder dat men zo aangesproken kan worden voor deze beslissing. 


Misschien is dit een hele zwarte lezing van het geheel maar na de windmolen discussie is men misschien wat geprikkeld.


De toekomst


Dit alles maakt mij angstig voor de toekomst. Een zorgvuldige afweging (alternatieven, draagkracht enz.) die tijd kost wordt niet gedaan. Men noemt dit grote park een experiment en legt zich vervolgens vast voor 30 jaar, ongerijmd.  Er zal een (elektronische) infrastructuur worden aangelegd waardoor het weer naïef is om te denken dat dit het laatste park in deze nieuwe industrie-omgeving wordt. De gemeente lijkt te laten zien zo weinig achting voor deze locatie te hebben dat het onwaarschijnlijk is te denken dat dit de laatste parken in deze omgeving zullen zijn. Het ''zwaan kleef aan'' principe. De tweedeling in de provincie wordt dan nog groter. Een structurele aanpak van het Hunzedal wordt in plaats daarvan een ''hapsnap'' aanpak ten gunste van de industrie. Ook is de snelheid waarmee in de aanvraag alternatieven terzijde worden geschoven of niet eens worden onderzocht een veeg teken. Grote parken die landbouw grond gaan bedekken hebben kennelijk de voorkeur. Ik had gehoopt dat de gemeente deze misstand zelf al had geconstateerd voordat het tot een aanvraag zou komen. Daar had zij zich immers toe verplicht in haar beleidsnota. Het gemak waarmee omgegaan wordt met participatie en draagvlak zonder meting vind ik omineus voor de toekomst. Ik zie een Hunzedal dat opgegeven wordt samen met de Veenkoloniën; een treurig beeld. De gemeente geeft zichzelf steeds minder te zeggen en de markt steeds meer.  De gemeente is daarentegen wel dwingend aanwezig in het faciliteren van deze geldstromen. De gemeente wil hollen waar ze nog niet kan lopen (en gaat zo voorbij aan haar burgers.) Dat heeft dus niets met Cittaslow te maken wier logo uit een slak bestaat. Draagvlak meting wordt lippendienst aan een mooi verwoord ideaalconstruct (het beleidsplan zonneoogst).


Kennelijk heeft de overheid niet meer smaken. Of de provincie besluit en gaat over de hoofden van bewoners heen. Of de eigen gemeente weet niet hoe hard ze moet hollen om te faciliteren dat een grootondernemer draagvlak en andere principiële zaken in beheer neemt. De burger moet vanuit onervarenheid zelf initiatieven nemen en als dat niet snel genoeg gaat is een willekeurige derde ook goed. Enige meting is de gemeente dan vreemd. De gemeente schermt met de provinciale en landelijke overheid die zich nergens wat van aantrekt (de windmolens) en gebruikt dat als excuus om zelf veel te snel te gaan. Enorme lappen landbouw wil de gemeente bedekken met industrie zonder verder onderzoek (naar alternatieven bv). Een nare kijk op de toekomst. 


Men lijkt binnen de gemeente toe te kijken nu de mogelijkheid van , en onderzoek naar, een voorzichtig experiment met grootschalige parken, die voldoen aan strenge voorwaarden, verwordt tot de ongefundeerde noodzaak van een groot park dat alle voorwaarden omzeilt juist door zijn grootte (zie de omschrijvingen in de aanvraag) De omgekeerde wereld! Oftewel gootondernemer, verhuurder en subsidiegeld worden de grootste bepalende factoren. In een gesprek met de gemeente werd mij gemeld dat als de initiatief nemers maar binnen het kader opereerden het moeilijk te veranderen was. Kan dit allemaal nu echt niet anders? 


Ik eis dat de gemeente; 


Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zonnepark Paardentangendijk Buinerveen afwijst en


dit project afblaast.


Het draagvlak serieus neemt en niet citaten uit 2017 accepteert om een industrie van 35 hectare te vergoelijken.


Criteria omtrent draagvlak en participatie formuleert, openbaar maakt en zoals afgesproken ook daadwerkelijk toetst.


Het creëren van draagvlak niet alleen overlaat aan initiatiefnemer


De grootte van het park niet als noodzaak te poneert maar  onderzoekt zoals de beleidsnota voorstaat.


De zonne-ladder serieus neemt.


De initiatiefnemer op geloofwaardigheid onderzoekt.


Een park van deze grootte zeker niet op landbouwgebied situeert zoals conform de beleidsnota zeker niet noodzakelijk is.


Eerlijk de burger te informeren over de motivatie van de grootte van dit park op deze plek.


Beter onderzoek doet naar draagvlak en participatie


Beter onderzoek doet naar alternatieven voordat een grote keuze voor 30 jaar wordt gedaan.


Dit plan uitstelt om dat betere onderzoek te doen. 


De schaal van eventuele plannen verkleind.


De plannen beter inpast in integraal beleid over bio diversiteit, veenoxidatie, beekloop herstel, omgevingsvisie etc.


Het Cittaslow keurmerk serieus neemt


De UNESCO status van dit stuk Hondsrug landschap serieus neemt. 


De archeologische waarden zoals in beleid omschreven navolgt.


Niet pioniert in het buitengebied als het integrale bestemmingsplan voor het buitengebied nog niet eens af is.


Niet alle parken concentreert in het Hunzedal en de veenkoloniën en beter spreidt over gemeente(n)


De mogelijkheid van ingrepen  formuleert en gebruikt. wanneer binnen een ruim opgestelde beleidsnota onwenselijkheden rondom een experiment optreden.


De voorwaarden van wat een experiment inhoudt formuleert en openbaar maakt


Naschrift


Als burger wordt je gedwongen werk te doen dat de politiek voor je zou moeten doen. Zeker de plaatselijke. Zij horen belangen van de burger te representeren en niet de burger vogelvrij te verklaren voor de maalstenen van subsidie, gootondernemer en verhuurder. Zij horen dingen als participatie en draagvlak nauwkeurig te monitoren en niet op te offeren. In een heel korte tijd moet ik, als burger, mij begeven in deze slangenkuil die de gemeente het doet blijken. Ik weet niets van juiste procedures en moet dan mijn  weg vinden via een link in de officiële aankondiging van dit zonnepark die niet eens werkt zoals vele links via internet als het gaat om ruimtelijke plannen.


Ik leer de gemeentelijke overheid te ervaren als agressief, misleidend, onbetrouwbaar, drammend en in dienst van het geld. Als een zwaard van Damocles. Het maakt achterdochtig en verhit. Dingen als Cittaslow keurmerk, UNESCO erfgoed de beleidsnota zonneoogst, omgevingsvisie Drenthe worden tot mismaakte marionetten in de etalage. Dat stemt mistroostig. 


Ik zou nu nog steeds ( áls ik op de informatieavonden was geweest) achter de formuleringen van de beleidsnota zonneoogst staan. De gemeente interpreteert ze helaas nu zo flagrant in tegenspraak tot zelfs deze nota dat het griezelig is om te zien. 


Ik vind dit alles diep triest. Zonne-energie kan een  zo mooi instrument zijn als men het met inwoners organiseert. Bij de transitie kan Drenthe zo een goed figuur slaan als zij dit goed doet. Dat maak deze rommelige, slordige, te snelle procedure zo fundamenteel onjuist.

Er is fundamenteel en beslist  op dit moment géén noodzaak voor zo één/zulke  monsterpark(en)

Ook vlakbij Exloo komt zo'n draconisch groot park als we niet opletten. Bij het park in de daalkampen gaat het ook grondig mis. Er lijkt ook daar niets met de inbreng van bewoners te worden gedaan. Ik voel me als burger opgejaagd wild. Ik kan niet achter alle plannen aan. Ik kan niet iedereen proberen wakker te schudden. In dit tempo kan de burger niet eens wakker worden en ingrijpen. (je hoeft maar één mededeling te missen in de plaatselijke krant of via internet, en het gaat al mis)

Het is dan ook voor mij als burger moeilijk op de (procedureel) juiste manier en snel te reageren voordat ook dit luik van inspraak weer voorbij is. Vele mensen die ik het vertel hebben geen idee van wat gaande is. Men werkt hard en hoopt dat de politiek haar belangen behartigt. Het is lastig elke mededeling van de gemeente in de krant achterdochtig af te wegen en te reageren of men beschoten wordt.  In de omgeving hoort men ook. ''ach jongen mooi hoor maar ze doen toch waar ze zin in hebben'' Een gelatenheid die door kwaadwillenden met deze regio wordt geassocieerd. Dat de gemeente op deze dingen speculeert is niet goed. Erg boos kan ik worden als in een artikel in de nieuwsbode  de burgemeester nota bene weet te vertellen dat platform storm in beeld is bij de politie. (nieuwsbode 1/8/2018) Het is niet goed te praten dat er dreigbrieven worden gestuurd, dat ben ik helemaal met hem eens. Het wordt echter wel tijd dat het rijk en de gemeente de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen agressieve rol om mee te beginnen.


Agressief beleid zorgt dat er te grote zonneparken en windmolenparken komen. Door niet te luisteren vervolgens en draagvlak en participatie belachelijk te maken en daarna nog eens mede te delen dat de oppositie in beeld is bij de politie, is de overheid in haar slechtste, opressieve  rol. Ik hoop dat die verantwoordelijkheid wordt gezien en genomen voordat vingertjes naar anderen priemen!!!


Dit is dus niet alleen een visie document maar ook een protest tegen deze onjuiste manier van omgang met de burger. Ik hoop dat dit ter harte zal worden genomen.


Ik mijn onwetendheid met de precieze procedures in dit veld stuur ik dit naar gemeente als visiedocument en als bezwaar tegen de omgevingsvergunning. Verder stuur ik het naar de provinciale staten, de commissaris van de Koning in Drenthe. Naar Cittaslow voor bezinning, naar de provincie in de hoop dat zij hun verantwoordelijkheid nemen daar zij vetorecht over plannen van deze grootte hebben, naar het Dagblad van het noorden, naar het college van Ben W voor evaluatie over besluitvorming, naar plaatselijke kranten, naar RTV Drenthe, naar alle leden van de raad en alle wethouders, naar de Natuur en milieufederatie naar het Drentse Landschap, naar  buurtgenoten, naar dorpsbelang, naar platform storm om iets te noemen.


Naam:


Adres:


Hantekening:



Visie document ten aanzien van ontwerp bestemmingsplan Paardentangedijk Buinerveen 





 Ik wil vooropstellen dat ik een groot voorstander ben van het opwekken en van het gebruik van zoenenergie!



Ook geniet ik van  onze provincie, ons dorp en onze gemeente. Het is een verademing om met een enkel persoonlijk telefoontje naar het gemeentehuis op vriendelijke manier adequaat te worden geholpen. Veel vind ik fijn geregeld.



Toch gaat het nu volkomen mis in juist deze fijne gemeente.



Het opwekken van zonne-energie is één van de geweldige manieren om in een veranderende maatschappij met ons milieu en de vraag naar energie om te gaan. 

Het is wel zaak vanaf het begin de implementatie van deze vorm van energie goed aan te pakken en het windmolendebacle te vermijden. 

Bij de voorgenomen zonne-industrie aan de paardentangedijk gaat het helemaal mis. Hier lijkt men niets te hebben geleerd van het windmolendebacle.  Eerder was de agressieve rol van het Rijk in beeld bij de windmolens nu gedraagt de gemeente zich op dezelfde agressieve manier.  Het zwaard dat de overheid hoort te hanteren, in ouderwetse termen, houdt zij nu als een zwaard van Damocles boven de eigen burgerij.

 Ik voel mij helaas geroepen en verplicht hier op te reageren. 



Het gaat mis op het gebied van:



Draagvlak

Participatie

Cittaslow

Locatie

Tempo

Regie 

Toekomst



De punten zullen per stuk worden besproken.







































Draagvlak



De aanwezigheid van de gemeente is ver te zoeken als het om de zaken rondom het draagvlak gaat. Alles omtrent draagvlak voor het plan aan de Paardentangedijk wordt overgelaten aan de initiatiefnemer; PowerField. In het beleidsplan Zonneoogst wordt draagvlak en de meting daarvan als speerpunt van de gemeente zelf opgevoerd. (1.3 in beleidsplan zonneoogst en bijvoorbeeld de matrix in al eerder genoemd memo). De bewaking daarvan wordt als essentieel gezien. Helaas, het draagvlak lijkt na het beleidsplan zonneoogst niet meer bekeken of gemeten.  Daarnaar gevraagd geeft de gemeente aan geen toetssteen te hebben. Ze geeft aan geen idee te hebben hoe het zou moeten worden gemeten. Er ligt niet meer dan een verslag van één info avond door de initiatiefnemer. Veel vragen bleven daar onbeantwoord.  Bovendien werd daar ook zorg over  het park uitgesproken (infoavond in het dorpshuis ''de viersprong'' 22 maart 2018, met als thema ''brainstormen over landschappelijke inpassing'' ; niets draagvlakpeiling dus) Dat hele weinige is wat er gebeurt als het genereren van draagvlak  aan een belanghebbend ondernemer overlaat. Voldoende draagvlak wordt een voorwaarde genoemd waaraan vóór het tot een vergunningsaanvraag komt zou moeten zijn voldaan. Zie daarvoor alleen al  een memo aan de gemeenteraad  waar staat dat een breed draagvlak een vereiste is en dat zonder dit draagvlak een plan wordt afgewezen, (memo voor de gemeenteraad Exloo, 5 december 2017  17.03147 ) Er staat onder andere : draagvlak en economische voordelen voor de lokale bevolking móeten voldoende zijn. Dit betekent minimaal een 6 score behalen. Is dit niet het geval dan wordt het plan afgewezen. Het accent op ''móeten'' en het feit dat het vetgedrukt is heeft de gemeente zelf aangebracht.  Maar hoe bepaalt men dat zonder meting? Nergens worden criteria aangegeven met betrekking tot hoe men meet.  

 Veel te snel gaat men aan de gehele draagkrachtmeting voorbij. Sterker nog, duidelijke signalen van oppositie worden niet opgemerkt of geregistreerd. Op de info avond van PowerField zijn duidelijke signalen van zorg afgegeven. Met de gemeente is al een gesprek gevoerd waarin dezelfde zorg nadrukkelijk naar voren kwam en telefonisch aan de gebiedscoördinator hebben verschillende bewoners van Buinerveen kritiek geuit bij monde van één van hen.  

In de bestemmingsplanwijziging wordt op grond van speculatie en opmerkingen van een aantal mensen die op een info avond van de gemeente is afgekomen voorspeld dat het met het draagvlak wel goed zal komen. ( Bij de voorbereiding van het beleidsplan zonneoogst  zijn 150 mensen via daarvoor georganiseerde avonden gesproken. Hetgeen de gemeente zelf al niet representatief noemt. ) Het gaat dan om de gesprekken i.v.m. het opstellen van de beleidsnota Zonneoogst. De respondenten daar hadden juist wel aangegeven met de grotere parken terughoudend op te treden.  Juist enkele citaten uit deze groep uit 2017, ver voor deze concrete aanvraag, worden naar voren geschoven. Die vijf opmerkingen moeten suggereren dat er genoeg draagvlak is. (punt 3.3 in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Paardentangedijk Buinerveen, Bij draagvlak) Dat dit volstrekt ontoereikend is i.v.m. voorliggend concreet plan zal duidelijk zijn. Het heeft niets met enige meting van het draagvlak voor dit plan te maken. Deze argumenten zijn speculatief en misleidend, geen meting. Ik kan bijvoorbeeld ook speculeren en  voorspellen dat het net zo goed niet goed zit met het draagvlak voor dit grote park op grond van opmerkingen gemaakt op de info avond en de terughoudendheid ten opzichte van grote parken van dezelfde groep mensen die in de aanvraag worden geciteerd.(ook de onrust rondom het zonnepark bij de Daalkampen en de zorg uitgesproken in gesprekken met de gemeente door  inwoners van Buinerveen ondersteunen mijn voorspelling)













Participatie



PowerField is een grote landelijke speler. Zij heeft niets met de omgeving te maken. Zij is wel de partij die het grootste belang heeft bij de enorme bedragen van de de sde+ subsidie. Bewoners in de omgeving worden spiegeltjes en kralen voorgehouden. 



10% korting kan men krijgen (een gemiddelde huishoudbeurskorting op koekenpannen).  Hoe deze korting werkt en waarop is nog niet geheel duidelijk geworden in het bestek van de enige avond die PowerField heeft gehouden. 



Verder zou er een bijdrage voor dorpsbelangen zijn. (op de open debatavond georganiseerd door de Natuur en Milieu Federatie werd zoiets een mooie wipwap voor de speeltuin genoemd) Een eenmalige uitgave voor PowerField. Dat kan wel uit voor deze ondernemer. 



Men is bereid om te kijken naar locale ondernemers als het gaat om aanleg van het park. Al zal het wel even zoeken worden naar expertise op het gebied van de aanleg grootschalige zonne-industrie in de omgeving Buinerveen. Maar misschien zit er wat grondverzet voor een lokale ondernemer in en wellicht kan buurthuis de viersprong nog een kroket aan eventuele werknemers van elders slijten.



De energieconsumptie zou lokaal zijn. Het zonnepark op de voormalige vloeivelden van de Avebé, samen met het plan Paardentangedijk zouden alleen al 120 Mwp opleveren. Genoeg voor 25000 huishoudens! En dat zonder de windmolens!!! De hele gemeente Borger Odoorn bestaat uit pakweg 11000 huishoudens (bron Wikipedia)  Heel duidelijk wordt zo dat er een scheve verhouding is. Duidelijk is dan ook dat de productie nooit voor een lokale behoefte zal zijn. In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Paardentangedijk Buinerveen wordt gesteld  bij punt 3.1 ,onder het kopje behoefte, dat de lokaal opgewekte energie indirect bij de bewoners terecht komt. Indirect komt ook de opgewekte energie van de kolencentrale in de Eemshaven de bewoners van Buinerveen ten goede; een flut-argument dus. Erger nog; een misleidend verhaal. Natuurlijk wordt de energie gewoon verkocht aan een grote energie-boer



Op de infoavond van PowerField werd gesproken over een ''postcoderoos''. Er werd op die avond al gezegd dat dit zou worden onderzocht. Ook in de aanvraag van de wijziging van het bestemmingsplan wordt ook gesteld dat zulks wordt onderzocht. Geen enkele toezegging wordt gedaan. Dat heeft alles te maken met het feit dat de opgewekte duurzame elektriciteit door PowerField wordt verkocht aan een grote energieboer zoals NUON of Engie. Bij bijvoorbeeld een ‘postcoderoos’ of een project van een lokale energie coöperatie wordt de opgewekte stroom geleverd aan een regionale energiemaatschappij zoals ‘Energie van ons’. De winst die zij maken wordt ook weer uitgekeerd aan de lokale coöperaties en niet besteed aan bonussen van de directeuren. Geen wonder dat er geen garanties door PowerField worden gedaan. De winst wordt zorgvuldig weggesluisd en de omgeving heeft het nakijken. Het tegenovergestelde van participatie. Men creëert een wingewest. Nu zijn de Veenkoloniën wel wat gewend maar het blijft zeer pijnlijk!



 Al de ''toereikingen'' die worden genoemd betekenen éénmalig een fractie van de enorme subsidie van gemeenschapsgeld; de sde+ subsidie. Een piepklein sigaartje uit enorme eigen doos. Verder zijn alle langdurige verdiensten voor PowerField. 

Als niet opgepast wordt gaat het grootste deel van wat het park oplevert naar de industrie. De bewaking van de participatie had de gemeente zich tot taak gesteld. Zie ook de prachtige bewoordingen van Beleidsplan Zonneoogst. Ook hier is men afhankelijk van het ene verslag van een info-avond door de initiatiefnemer. De fraaie bewoordingen in de aanvraag zijn nietszeggend. Ook hier is géén gedegen onderzoek gedaan en ook hier worden geen criteria voor een objectieve meting aangedragen. 

 Deze participatie zou getoetst worden voordat de aanvraag ter inzage zou  komen te liggen. (zie ook hiervoor beleidsplan zonneoogst en de matrix in de memo bestemd voor de gemeente raad; Exloo, 12 juni 2018, 18.01487 ) 

PowerField lacht zich gek. Temeer daar de gemeente zich het vuur uit de sloffen loopt dit alles te faciliteren in plaats van het proces te bewaken en deze uitwas voor te zijn. In plaats daarvan ligt de aanvraag er al. Het is vijf voor twaalf wat betreft de participatie!



De bijdrage die PowerField voorstelt op het gebied van biodiversiteit, waterberging, meervoudig gebruik van de grond en landbouw worden elders besproken. 

Ook daar blijkt voor mij heel helder uit dat de ondernemer er op uit is lippendienst te bewijzen aan beleidsnota's en voorwaarden. Zo zet deze ondernemer alles op alles om een voor haar zo profijtelijk mogelijke uitkomst te krijgen. Ik verwijt de gemeente dat zij deze ondernemer veel te veel speelruimte geeft om een wingewest te creëren. De belangrijke voorwaarden gesteld aan industrieplannen buigt deze ondernemer in haar voordeel om. Niet gericht op integraal beleid maar zeer lokaal worden hapsnap oplossingen aangeboden, slechts in dienst van de verdienste voor die ondernemer zelf. De gemeente staat er bij en kijkt er naar. Zij heeft niet al in een vroeg stadium ingegrepen zoals zij zich had verplicht. Het moet zo zijn dat er getoetst wordt of een een plan binnen beleid past. Dat hoort door de gemeente te worden bepaald. Het hoort niet, andersom,  aan een ondernemer te worden overgelaten hoe een beleid binnen een winstgevend plan kan worden gepropt! De gemeente had dit behoren te herkennen en de gemeente had behoren in te grijpen vóór dat deze aanvraag er lag!



De gemeente wordt voor joker gezet. Zij is kennelijk geen partij voor een ervaren geslepen ondernemer. Zij laat zich bij de neus nemen.

Nogmaals het is vijf voor twaalf!





Cittaslow



Cittaslow is een mooi initiatief waarmee een gemeente natuurlijk graag gezien wordt. (kijk alleen al het trots geïncorporeerde kadertje in de beleidsplan zonneoogst) Op dit moment rijdt in Buinerveen een apart autootje rond om op elke plastic afvalcontainer een sticker met het logo van Cittaslow te plakken.  Duurzaamheid, draagkracht, participatie. Ook allemaal woorden uit een Cittaslowconcept. Cittaslow wordt hier helaas Cittasuperfast zoals in deze visie omschreven. Het lijkt hier alsof vooral lippendienst wordt bewezen aan dit concept. Dat gaat ten koste van streek en ten bate van grote ondernemers en industrie. Bepaald niet Cittaslow lijkt mij. Vooral de locale cohesie. (ook een belangrijk Cittaslow uitgangspunt zie hetzelfde kadertje) lijkt mij niet geholpen met een situatie die door dit park ontstaat waarin duidelijk kan worden gesproken van een interne verdeling binnen de gemeente tussen Zand en Veen-drenthen. 

Het logo van Cittaslow in het beleidsplan verwordt zo tot een bumpersticker op een tweedehands auto. Ik ben dan ook van plan deze visie op te sturen naar de Cittaslow coördinatie zelf en hen te vragen de gemeente Borger-Odoorn te verbieden dit logo te gebruiken in verband met haar beleid t.a.v. Zonne-industrie.



















Locatie. 



Het Hunzedal is een waardevolle zone. Aan de provinciale weg Stadskanaal- Borger ter hoogte van Buinerveen is al van gemeentewege trots een bord geplaatst dat het hier om Het Hunzedal gaat onderdeel van een UNESCO geopark. Een integraal beleid was er op gericht deze zone in stand te houden en als belangrijk landschapselement te ontwikkelen. (Lofar aan de ene kant en herstel van de beekloop in Gasselternijveen aan de andere kant.) In dit plan van PowerField verwordt de oude Hunze tot een sloot langs een industriegebied. 35 hectare industrie wordt direct in dit dal tegen de loop geplaatst. Het beleid en de omgeving verrommelen.  Ook is de schaal van dien aard dat de Hunzeloop, en het landschap in het algemeen, het ter plaatse duidelijk verliest als belangrijkste landschapskenmerk en zo deels minder zichtbaar wordt. Het park is ook veel te groot voor de structuur van het cultuurgebied dat zich direct onder de oppervlakte bevindt.  De schaal van alles wat er tot dan toe in het landschap aanwezig was en is, is veel kleiner. (Drentse schaal weet u nog?) Het landschap wordt volkomen uit verband getrokken. De grootte is in tegenspraak met het landschap ter plekke. Het halve dorp Exloo zou er in geparkeerd kunnen worden.Het oppervlak van het park is immers 35 hectare.  .Er worden maar liefst 9 percelen landbouwgrond bedekt met industrie.  Ook al een blijk van een veel kleinschaliger gebruik op dit moment.



In de aanvraag staat te lezen dat er op dit ogenblik niet gehouden wordt aan de voorwaarden die gesteld worden om de archeologische waarde van het gebied te garanderen. Zoals gezegd, het Hunzedal is een belangrijk gebied.  Borger Odoorn heeft ook een deel van dat Hunzedal binnen haar grenzen. Een duidelijk aanwezig stuk landschap ligt tussen Buinerveen en de Hondsrug.  Het landschap tussen de Noorderstraat en de Hondsrug hoort daar ook bij. Het bevatte minstens twee lopen van de Hunze zoals nog duidelijk te zien is op een kaart uit 1815, tot zelfs een kaart uit 1960. Eén loop, het Achterste Diep, en een tweede, direct achter de huizen van de Noorderstraat, het oude diep of de Wisch. De verschillende takken van de Hunze zijn daar nog aanwezig of direct onder de oppervlakte van nog niet bebouwd of geïndustrialiseerd land. (aan de andere kant van de Noorderstraat  lag vroeger een woest niemandsland wat in een laat stadium in cultuur is gebracht.) 

Er heeft al eens een plan gelegen om hier dat landschap weer te reconstrueren. Helaas hebben bezuinigingsronden een beweging in natuurlandschappenbeheer, en dus ook milieu, laten zien die de andere kant op wijst.  De NNN strook die om de  Hunze heen ligt is 5 jaar geleden versmald om bezuinigingstechnische redenen. Dus niet omreden van het verminderde belang voor natuur en cultuur. De gemeente lijkt die waardering voor het Hunzedal niet te delen. 

De gemeente heeft in zijn beleidsnota nu juist dit Hunzedal helaas een kanslocatie genoemd. (dit ondanks een duidelijk negatieve visie die de natuur en milieufederatie en Het Drentse landschap gezamenlijk hebben ingediend. Hier is niets mee gedaan). 





Locatie en landbouw. 



Landbouw wordt onrendabel genoemd. Ieder jaar wordt dit land nog gebruikt in de landbouw. Aardappelen, mais, grasland. Dit werd niet gedaan als het echt onrendabel was. Maar tegenover de (subsidie) bedragen die in de zonne-industrie omgaan is natuurlijk alle landbouw onrendabel. Tegen welk super renderend gewas ook afgezet, levert de zonne-industrie meer op. Een zeer oneigenlijk argument. Bovendien jaagt men de grondprijs op. Hetgeen al door verschillende partijen als zeer onwenselijk wordt gezien. In de beleidsnota zonneoogst verplicht de gemeente zich geen pilots of experimenten op landbouwgrond uit te voeren. (beleidsnota zonneoogst; ''Grootschalige toepassing op landbouwgronden staan we in de pilotfase nog niet toe. Daarover is de komende jaren breder overleg in provinciaal verband noodzakelijk.'') Waarvan acte!......  (Rijksadviseur fysieke leefomgeving B. Strootman: “…omzetting van zonne-energie in electriciteit is een industriele activiteit, die hoort niet op landbouwgrond”.  EN:  “Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing”. Volgens Strootman is het aanleggen van zonneakkers nadelig voor de kwaliteit van het Drentse Landschap. De rijksadviseur spreekt zich hier dus duidelijk tegen uit op een openbare debatavond “Het Publiek Debat Zonneakkers passend bij Drenthe” op 26 juni jl.  )

De gemeente blijkt dit toch ondanks dit citaat, ruimer te willen interpreteren. Onder duidelijke voorwaarden kan landbouwgrond worden gebruikt. Aan strenge voorwaarden op het gebied van cultuurhistorie, gebruik, participatie, draagvlak moet worden voldaan. Allerlei alternatieven moeten eerst worden onderzocht en dan pas mag een plan op landbouwgrond worden voorbereid. Helaas blijkt nu dat het, bijna bij alle van de voorliggende plannen bij de gemeente, om het bedekken van landbouwgrond door deze industrie gaat. In een groot tempo worden grote lappen grond onttrokken aan de landbouw. De voorwaarden waaronder het mogelijk moet zijn blijken een wassen neus zoals in dit document betoogd. Er is hier sprake van industrialisatie op grote schaal.

Meer dan genoeg redenen om een ''experiment'' met betrekking tot de grootte L van de zonne-industrie zeker niet op deze locatie te laten plaatsvinden. (Bij de uitgangspunten voor maatvoering L van de zonne-industrie in dit gebied is in de gemeentelijke memo aangegeven dat het landschap open moet blijven en dat ''op grote afstand van de randen van het dal moet worden gebleven,'' De voorgenomen industrie is hiermee in directe tegenspraak.)



Locatie en biodiversiteit



Biodiversiteit wordt in de aanvraag genoemd. Bij een integrale ontwikkeling die bijvoorbeeld het 

Drentse Landschap en De natuur en milieu federatie voorstaan van het Hunzedal wordt deze natuurlijk ook gewaarborgd. Dit lijkt mij dus meer een mooie voorstelling te geven dan een doorslaggevend argument voor het Hunzedal (deze mooie bijdrage aan de diversiteit kan overal dus worden gedaan).  Er zijn vele belangen die moeten worden behartigd. Hier lijken deze verwarrend door elkaar te lopen. Als je bijvoorbeeld schapen onder de panelen laat grazen om een tweeledig gebruik van de grond te creëren komt dat de biodiversiteit niet ten goede.  Als je de waterhuishouding zo verandert dat het land veel natter wordt is dat weer goed voor de biodiversiteit maar niet voor de schapen of de installaties lijkt mij. Er moet veel meer onderzoek worden gedaan in plaats van zomaar ''hapsnap'' aan de gang te gaan.



Locatie en veenoxidatie



Veenoxidatie  aangevoerd. Sinds lang zijn gemeente, landbouworganisatie LTO, de Natuur en Milieu Federatie en  waterschappen bezig locaties te bekijken om om te gaan met dit thema. Dit gebied was niet aangewezen. Een gebied bij Valthe wel. Ook weer een ''hapsnap'' argument dus.

Om hier een zeer plaatselijk wel een locatie daarvoor voor te creëren levert een hoop extra werk op terwijl het rendement heel klein zal zijn.  Een oneigenlijk argument dat dus gebruikt wordt om het aantrekkelijk te maken het Hunzedal te industrialiseren. Bovendien doorkruist het ''hapsnap'' zo integraal beleid wat al vorm krijgt.



Locatie en waterhuishouding



Het lijkt me voor een integraal beleid ten opzichte van waterberging goed om niet ter plekke een oplossing te zoeken maar meer in het geheel. Heel plaatselijk gronden die principieel nog landbouwgrond worden genoemd, natter maken lijkt mij ook erg ad hoc. Er moeten plaatselijke voorzieningen worden getroffen. Een niet integrale aanpak. Alles lijkt zo in dienst van een verzonnen noodzaak voor een zeer groot park en niet gericht op een overkoepelende aanpak.



Locatie ten opzichte van andere gebieden in de gemeente; een tweedeling.



 Kennelijk ziet men in deze gemeente de strook langs Groningen; de Veenkoloniën en het Hunzedal als een strook die minder waard is. Men geeft het Hunzedal op 

Zo is er in het Hunzedal tot de grens met Groningen een industrialisering gaande die zijn weerga niet kent. 

Als men kijkt hoeveel er wordt opgebracht aan groene energie in het Hunzedal en de Veenkoloniën samen tegenover de rest van de gemeente en zelfs de rest van Drenthe ziet men de wanverhouding snel. De industriestrook die zo willens en wetens ontstaat met windmolens, vloeivelden en zonne-industrie veroorzaakt een tweedeling in Drenthe. Zand-drenten  waar alles ''Cittaslowmooi'' is en de Veen-drenten, tegen Groningen aan, die alles op mogen vangen als het om groene energie gaat.  De term ''afvoerputje van Drenthe'' is al gehoord. Duidelijk niet in dienst van het Cittaslow keurmerk dat locale cohesie voorstaat. 



Als het om experimenten en onderzoek naar locaties gaat is het onderzoeken van ruimte op daken in bermen van snelwegen en op industrieterreinen een veel mooiere verkenning van alternatieven die op draagvlak kan rekenen. Dit wordt op voorhand in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Paardetangedijk Buinerveen al terzijde geschoven. Door de grootte van het park als noodzaak te introduceren in plaats van de mogelijkheid van een park van deze grootte te onderzoeken denkt men alle beleid, zonneladders etc. te kunnen omzeilen. (zie de toelichting bij het punt ''Tempo'' als het gaat om de zonneladder.) Men lijkt liever voor het grote geld en de grote beslissingen in een ijltempo te gaan. 





Deze locatie is samenvattend te groot voor een dergelijk park. Aan voorwaarden zoals omschreven in het beleidsplan en de memo worden niet voldaan. De argumenten zijn, zoals betoogd, niet steekhoudend en de gekozen locatie zorgt bovendien voor een ongezonde tweedeling in Drenthe.









Tempo



Het tempo is bij deze aanvraag een belangrijk thema. De sde+ subsidie aanvraag, die in het najaar voor 1 oktober gedaan moet worden, bepaalt het tempo. De deadline van de aanvraag van de sde+ subsidie is met nadruk genoemd in de nota van 5 december 2017. Over een park van maar liefst 35 hectare moet besloten zijn voor eind 2018 terwijl de beleidsnota er nog maar net ligt. Een factor die men ook ziet om het proces te versnellen is de landelijke of provinciale overheid die zonder meer anders nog grotere parken zou neerplanten als men zelf niet opschiet. (parken die nóg groter zijn vallen onder een rijksregeling. Die kunnen worden doorgedrukt zonder gemeentelijke tussenkomst. Inderdaad zorgelijk; dat wel) De gemeente faciliteert helaas met het oog ook daarop op grove wijze het te hoge tempo en deze overhaasting zorgt voor een onwenselijke en slordige afweging van belangen. Men wil zich in noodtempo vastleggen voor ongeveer 30 jaar vanwege de worst van een miljoenensubsidie gemeenschapsgeld voor een grote, niet plaatselijke ondernemer; PowerField.  Die ondernemer is ook nog eens in opspraak vanwege eventuele frauduleuze praktijken. (NRC.nl 11 mei  2018; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/11/grondspeculatie-verpakt-als-groene-belegging-a1602694) Men kan natuurlijk onheus worden bejegend in de pers maar ik hoop dat de gemeente wel een vinger aan de pols houdt.



 Voor duurzaamheid, een beleid voor langere tijd , wordt geen tijd genomen. Ook wordt geen tijd genomen voor een serieuze afweging van alternatieven op daken, in bermen, op industriegebieden. Gematigde groei en zorgvuldige bestudering werd in het  beleidsplan zonneoogst nog speciaal genoemd als een leerpunt uit het windmolendebacle en een groot gevaar als men dat niet in de gaten hield.  De beleidsnota wordt zo een fopdocument. De deurmat met welkom die iedereen met de voeten treedt. Daarachter laat de waakhond zijn tanden zien. Datzelfde geldt voor omgevingsvisie Drenthe 2010/2014 waar menselijke maat, Drentse schaal, ruimte, cultuurhistorie, landschap enz. als kernkwaliteiten worden aangestipt. De beleidsnota, de omgevingsvisie, de verschillende beslisladders bepalen zo niet het tempo (de ladder verstedelijking en de zonneladder uit de beleidsnota zonneoogst) Nee, het geld bepaald zo de discussie en het tempo. Alles moet uit de weg als de deadline van de sde+ maar gehaald wordt. 

.

Dit tempo staat in de weg van werkelijke participatie, een gezond draagvlak, werken conform de  beleidsnota, het  cittaSLOW merk en nut voor de gemeente (het meeste geld gaat naar grote ondernemer PowerField). In de aanvraag wordt het onredelijk grote park een experiment genoemd maar in het supersnelle bestek van deze procedure legt men zich wel vast voor dertig jaar. Qua experiment wel een hele lange periode via een snelle beslissing. Veiligheden die normaal met een experiment gepaard gaan om haar te stoppen worden niet ingebouwd. Toetsbare kenmerken die een experiment veilig houden worden ook niet genoemd. “experiment en pilot'' worden holle termen. Het is niet anders dan een plan dat ten uitvoer wordt gelegd. De term ''experiment'' is tendentieus als men niets doet om de experiment-status inhoud te geven in woord en daad.  

De snelle en mijns inziens onvolledige, zelfs nauwelijks aanwezige participatie en draagvlakmeting staat ook in geen verhouding tot de lange periode die deze beslissing voor zich heeft. Zo wordt de beslissing eerder ad hoc (zie ook de hapsnapbenadering inzake het beekloop herstel, landbouw en de waterhuishouding) dan een beslissing die duurzaam is , met evenwichtige gevolgen op de langere termijn. 

Het park moet er niet komen. Men gaat er al van uit dat het doorgaat. De haastig opgemaakte inpassing laat dan ook al dat te hoge tempo zien.

Dat men ook te snel gaat bij de inpassing, bijvoorbeeld, is te zien aan het feit dat men de transformatorhuisjes en het mogelijke zicht daarop niet meeneemt bij de hoogtebepaling van de dijk. Het is fijn dat men meeneemt dat de burgers uit Buinerveen de industrie niet willen zien, en dat meen ik, maar zo houdt men nog zicht op de transformatorhuisjes. Zulke zaken komen mijns inziens door het tempo. In de omgevingsvergunning mag men ook nog eens 10% afwijken van een gegunde bouwhoogte. Dus stel een transformatorhuisje is 2,20 meter hoog, + 10% = 2,40. Als dát boven de dijk uitsteekt is het industriële karakter compleet, zeker als men bedenkt dat er 15 van die huisjes  zouden moeten komen.



Aan de zonneladder, zo staat te lezen in de aanvraag, kan natuurlijk ook snel voorbij worden gegaan. In de  3.2 van de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zonnepark Paardetangendijk Buinerveen wordt doodleuk gesteld dat de initiatiefnemer heeft gezocht naar locaties die in overeenstemming zijn met de zonneladder maar dat de initiatiefnemer helaas geen dak van 40 hectare heeft aangetroffen (dat haalt je de koekoek!), ook heeft men geen ander terrein binnen de kleinschalige dorpskommen aangetroffen van 40 hectare (gunst, hoe bijzonder; in 40 hectare past Buinerveen ongeveer twee keer)

Door deze enorme grootte van het park als noodzaak (hetwelk zij dus beslist niet is) te introduceren wordt in de bestemmingsplan wijziging ook nog eens op grond van deze overdreven grootte de zonneladder en tevens de ladder voor verstedelijkt gebied versneld afgedaan.

Zonder pardon wil men hier verstedelijkt gebied van maken. Met als reden juist dat die belachelijk grote schaal niet in een bestaande stedelijke omgeving past. Dat terwijl de omgevingsvisie uitgaat van kernkwaliteiten menselijke maat, noaberschap, kleinschaligheid, Drentse schaal, oorspronkelijkheid enz. Natuurlijk past dit park er niet in! Niet in een bestaande stedelijke omgeving en dus al helemaal niet daarbuiten. In de aanvraag voor de bestemmingsplan wijziging wordt het handig omgedraaid. In plaats van de grootte van het  park te toetsen aan de ladders en omgevingsvisie Cittaslow enz. stelt men dit veel te grote park als noodzaak en men toetst daarmee, de omgekeerde wereld,  de omgevingsvisie en wijst die af juist op grond van die grootte. Leuk geprobeerd. Er wordt met allerlei formuleringen heroïsch geschermd.  Dat zou grappig zijn als er niet de dreiging was dat men er met gemak mee weg komt. 



 De gemeente moet oppassen zich niet een ongezonde snelheid te laten aanleunen met oneigenlijke argumenten. Energie doelstellingen die op dit moment voorliggen zijn al gehaald.  Dit deel van de provincie heeft meer dan haar deel geleverd in de toch al snelle transitie naar groene energie. Samen met de windmolens en het andere geplande park, op de vloeivelden van de Avebé in Nieuw Buinen is al zoveel aan projecten op stapel gezet dat niets dit onbehoorlijke tempo ondersteunt of het moet zijn dat de gemeente de sde+ subsidie als absoluut leidend ziet. 



''Drenthe'', zogenoemd in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zonnepark Paardentangendijk Buinerveen, constateerde dit toch ook wel en stelde naar aanleiding hiervan vragen. Met bovengenoemde prietpraat en omdraaiing van de bewijslast wordt Drenthe hiermee dus afgescheept. Ik hoop dat ''Drenthe'' haar verantwoording neemt en zich niet als een klein kind laat wegsturen temeer daar men vetorecht heeft over een park groter dan 25 hectare.







De regie.



Ik vind dit een moeilijk punt. In de beleidsnota komt naar voren dat men de burger zelf ruimte wil geven. Particuliere initiatieven moeten voorrang krijgen. Draagvlak moet worden gemeten. Participatie staat voorop. Op de debatavond georganiseerd door Natuur en milieufederatie vertelde Statenlid dhr. Stelpstra dat men toch niet wilde dat de provincie voorschreef waar de nieuwe industrie wordt gewonnen? Liever niet nee. Dus geweldig allemaal. Een ideaalconstruct dat tranen in de ogen van verrukking kan brengen. Zoals het bij het voorgenomen zonne-industrie nieuw Buinen gaat lijkt het te werken. De ruimte die in het beleidsplan zonneoogst wordt geboden lijkt daar mooi te worden gebruikt. De keerzijde is dat het verkeerd kan gaan zoals te zien bij het plan aan de paardentangedijk De ruimte die het verse plan daarbij biedt geeft ook de rek aan die een niet goed gebruik tot gevolge kan hebben. Bij het voorgenomen plan aan de paardentangedijk krijgt men ook een nare smaak in de mond van een mogelijk gezicht van de gemeente achter de vriendelijke woorden. Ik denk niet graag zo cynisch maar ik wil u even laten meedenken hoe ik daar op kom.

In de beleidsnota wordt de burger aangemoedigd te participeren en initiëren. De gemeente wil dan graag een stapje terug doen. Zo zal de politiek er uit gaan zien voorspelt het voorwoord van genoemd plan zonneoogst. 150 mensen komen op voorbereidende avonden voor een beleidsnota, een deel doet een woordje het plan vind zijn beslag. Wat ik dan tekenend vind is dat er geen notie wordt genomen van een visie van Natuur en milieufederatie en Drents landschap. Er gaat nu blijken dat veel van de locaties zich binnen dat beleidsplan kunnen gaan bevinden op landbouwgrond in het Hunzedal terwijl het Hunzedal maar één van de mogelijke locaties is. Zelfs twee hele grote en wat kleinere komen allemaal in het Hunzedal op landbouwgrond. Een wethouder zei desgevraagd dat de gemeente ook wat overvallen was door deze uitkomst..... (Het overzicht van de locaties waar inmiddels belangstelling voor is en die tot vergunningsaanvragen zullen leiden is eenvoudig bij de gemeente op te vragen)

Men is verrast door het feit dat grote partijen met veel geld verhuurders die een oneigenlijke hoeveelheid geld voor hun grond krijgen in verhouding tot landbouw toehappen juist op die plek. De gemeente bij monde van de gebiedscoördinator zegt dan machteloos te zijn daar het in het beleid past. Hetgeen immers is getoetst door ongeveer 150 mensen? Dat deugt niet. Er dringt zich een levensgrote vraag naar de motivatie op.



Er is geen motivatie vanuit de bewoners. Zij willen groei met mate. 

Er is geen directe aanleiding in de doelstellingen te vinden. Drenthe haalt nu de doelstellingen tot 2020 zo te zien. Reden om de tijd te nemen voor zorgvuldige transitie.  

Er is geen reden vanuit de wet. 

Er is geen reden door al aangegane contracten. 

Er is geen reden voor haast behalve de sde+ subsidie

Er is geen reden om dit te doen vanuit de diverse notities en beleidsplannen die toetsbare experimenten benoemen, langzame groei willen. Integendeel in de beleidsnota en elders staat een zonneladder die bij voorkeur dient te worden gehanteerd!

Er is geen directe noodzaak voor grote plannen. In de beleidsnota wordt de mogelijkheid van een groot park genoemd, onder voorwaarden en niet op landbouwgrond. De gemeente echter doet alsof het hier om een noodzaak gaat en omzeilt de zonneladder en ander voorwaarden op oneigenlijke gronden.



 Waarom? Wat is hier aan de hand? Waarom wordt een park van deze grootte niet eerlijk getoetst? Waarom wordt de initiatief nemer zoveel ruimte gegund terwijl de gemeente had beloofd het proces te bewaken? Waarom moet en zal dit park doorgang vinden ook al past het zelfs niet in de toch al ruime beleidsnota?





De zaken nog even op een rijtje:



De gemeente noemt het Hunzedal kansrijk. 

De gemeente noemt het een experiment als men zich vastlegt voor 30 jaar voor 35 hectare

De gemeente laat het komen tot en aanvraag terwijl men zich had verplicht vóór die tijd te toetsen op bijvoorbeeld participatie en draagvlak.

De gemeente negeert een visie van Natuur en milieu en het Drents landschap inzake juist het Hunzedal

De gemeente verklaart zich machteloos als het zich zo negatief ontwikkeld in het Hunzedal als het nu doet (''als men maar binnen de beleidsnota blijft'' wat op zich al niet juist is aldaar staat immers dat men niet op landbouwgrond een pilot toestaat)

De gemeente faciliteert de hoge snelheid.

De gemeente laat in geen enkel stuk zien dat zij begrijpt wat het effect voor de toekomst is (zwaan kleef aan)

De gemeente laat alles over aan de initiatiefnemer, een grote ondernemer met veel eigen belang, als het gaat om vele zaken zoals participatie, draagvlak, etc die zij in eigen beheer hoort te houden.

De gemeente grijpt niet in nu duidelijk wordt dat de sturende krachten de geldstromen van verhuurder, initiatiefnemer en subsidie zijn.

De gemeente geeft geen grenzen aan, niet aan  een experiment, niet aan een pilot aan die gemeten kunnen worden en waarmee het proces bewaakt kan worden. De term experiment wordt zo hol. Het experiment wordt beleid.



 Dus óf de gemeente is verregaand naïef en heeft niet voorzien dat medezeggenschap van een onervaren burger door werking van de markt links en rechts wordt ingehaald. Óf de gemeente stuurde hier op aan maar wil achteraf niet afgerekend worden op een onwenselijke uitkomst.  Zij beroept zich dan op het beleidsplan en verklaart zich verder machteloos. Zelfs de zogenaamde ''experimenten'' en ''pilots'' verklaart de gemeente als niet meer te controleren als ze binnen de beleidsnota vallen. Hetgeen ze al, zoals betoogd, beslist niet doen. Het is dus geen experiment maar beleid vermomt als experiment.

Ook als argument is genoemd  (op de openbaar debatavond van de natuur en milieufederatie)'' als wij het niet doen doet de provincie het'' Kennelijk is het : kies maar; u zult worden gebeten, als het niet door de hond is dan wel door de kat. Zo is kennelijk de overheid. De gemeente  gedraagt zich als een agressieve, dwingende en sturende partij die de rol overneemt van landelijke overheid als het gaat om schofferen van de burger en doordrukken van plannen in de regio. In geschrifte en woord loopt de mond over van participatie en draagvlak. In elk stuk neemt het een grote plaats in . In de praktijk echter maakt het geld de dienst uit (verhuurder, zonne-industrie en sde+ subsidie) en heeft de gemeente desgevraagd zelfs geen idee hoe men draagvlak meet. 



Misschien begrijpt u dat ik zo het idee krijg dat met de mooie woorden en formuleringen van het beleidsplan waarin de gemeente zegt een stapje terug doet juist het tegenovergestelde doet en aanstuurt op industrialisatie van het Hunzedal en de tweedeling binnen de gemeente. Zonder dat men zo aangesproken kan worden voor deze beslissing. 

Misschien is dit een hele zwarte lezing van het geheel maar na de windmolen discussie is men misschien wat geprikkeld.







De toekomst



Dit alles maakt mij angstig voor de toekomst. Een zorgvuldige afweging (alternatieven, draagkracht enz.) die tijd kost wordt niet gedaan. Men noemt dit grote park een experiment en legt zich vervolgens vast voor 30 jaar, ongerijmd.  Er zal een (elektronische) infrastructuur worden aangelegd waardoor het weer naïef is om te denken dat dit het laatste park in deze nieuwe industrie-omgeving wordt. De gemeente lijkt te laten zien zo weinig achting voor deze locatie te hebben dat het onwaarschijnlijk is te denken dat dit de laatste parken in deze omgeving zullen zijn. Het ''zwaan kleef aan'' principe. De tweedeling in de provincie wordt dan nog groter. Een structurele aanpak van het Hunzedal wordt in plaats daarvan een ''hapsnap'' aanpak ten gunste van de industrie. Ook is de snelheid waarmee in de aanvraag alternatieven terzijde worden geschoven of niet eens worden onderzocht een veeg teken. Grote parken die landbouw grond gaan bedekken hebben kennelijk de voorkeur. Ik had gehoopt dat de gemeente deze misstand zelf al had geconstateerd voordat het tot een aanvraag zou komen. Daar had zij zich immers toe verplicht in haar beleidsnota. Het gemak waarmee omgegaan wordt met participatie en draagvlak zonder meting vind ik omineus voor de toekomst. Ik zie een Hunzedal dat opgegeven wordt samen met de Veenkoloniën; een treurig beeld. De gemeente geeft zichzelf steeds minder te zeggen en de markt steeds meer.  De gemeente is daarentegen wel dwingend aanwezig in het faciliteren van deze geldstromen. De gemeente wil hollen waar ze nog niet kan lopen (en gaat zo voorbij aan haar burgers.) Dat heeft dus niets met Cittaslow te maken wier logo uit een slak bestaat. Draagvlak meting wordt lippendienst aan een mooi verwoord ideaalconstruct (het beleidsplan zonneoogst).



Kennelijk heeft de overheid niet meer smaken. Of de provincie besluit en gaat over de hoofden van bewoners heen. Of de eigen gemeente weet niet hoe hard ze moet hollen om te faciliteren dat een grootondernemer draagvlak en andere principiële zaken in beheer neemt. De burger moet vanuit onervarenheid zelf initiatieven nemen en als dat niet snel genoeg gaat is een willekeurige derde ook goed. Enige meting is de gemeente dan vreemd. De gemeente schermt met de provinciale en landelijke overheid die zich nergens wat van aantrekt (de windmolens) en gebruikt dat als excuus om zelf veel te snel te gaan. Enorme lappen landbouw wil de gemeente bedekken met industrie zonder verder onderzoek (naar alternatieven bv). Een nare kijk op de toekomst. 





Men lijkt binnen de gemeente toe te kijken nu de mogelijkheid van , en onderzoek naar, een voorzichtig experiment met grootschalige parken, die voldoen aan strenge voorwaarden, verwordt tot de ongefundeerde noodzaak van een groot park dat alle voorwaarden omzeilt juist door zijn grootte (zie de omschrijvingen in de aanvraag) De omgekeerde wereld! Oftewel gootondernemer, verhuurder en subsidiegeld worden de grootste bepalende factoren. In een gesprek met de gemeente werd mij gemeld dat als de initiatief nemers maar binnen het kader opereerden het moeilijk te veranderen was. Kan dit allemaal nu echt niet anders? 













Ik eis dat de gemeente; 



Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zonnepark Paardentangendijk Buinerveen afwijst en

dit project afblaast.

Het draagvlak serieus neemt en niet citaten uit 2017 accepteert om een industrie van 35 hectare te vergoelijken.

Criteria omtrent draagvlak en participatie formuleert, openbaar maakt en zoals afgesproken ook daadwerkelijk toetst.

Het creëren van draagvlak niet alleen overlaat aan initiatiefnemer

De grootte van het park niet als noodzaak te poneert maar  onderzoekt zoals de beleidsnota voorstaat.

De zonne-ladder serieus neemt.

De initiatiefnemer op geloofwaardigheid onderzoekt.

Een park van deze grootte zeker niet op landbouwgebied situeert zoals conform de beleidsnota zeker niet noodzakelijk is.

Eerlijk de burger te informeren over de motivatie van de grootte van dit park op deze plek.

Beter onderzoek doet naar draagvlak en participatie

Beter onderzoek doet naar alternatieven voordat een grote keuze voor 30 jaar wordt gedaan.

Dit plan uitstelt om dat betere onderzoek te doen. 

De schaal van eventuele plannen verkleind.

De plannen beter inpast in integraal beleid over bio diversiteit, veenoxidatie, beekloop herstel, omgevingsvisie etc.

Het Cittaslow keurmerk serieus neemt

De UNESCO status van dit stuk Hondsrug landschap serieus neemt. 

De archeologische waarden zoals in beleid omschreven navolgt.

Niet pioniert in het buitengebied als het integrale bestemmingsplan voor het buitengebied nog niet eens af is.

Niet alle parken concentreert in het Hunzedal en de veenkoloniën en beter spreidt over gemeente(n)

De mogelijkheid van ingrepen  formuleert en gebruikt. wanneer binnen een ruim opgestelde beleidsnota onwenselijkheden rondom een experiment optreden.

De voorwaarden van wat een experiment inhoudt formuleert en openbaar maakt











































Naschrift:





Als burger wordt je gedwongen werk te doen dat de politiek voor je zou moeten doen. Zeker de plaatselijke. Zij horen belangen van de burger te representeren en niet de burger vogelvrij te verklaren voor de maalstenen van subsidie, gootondernemer en verhuurder. Zij horen dingen als participatie en draagvlak nauwkeurig te monitoren en niet op te offeren. In een heel korte tijd moet ik, als burger, mij begeven in deze slangenkuil die de gemeente het doet blijken. Ik weet niets van juiste procedures en moet dan mijn  weg vinden via een link in de officiële aankondiging van dit zonnepark die niet eens werkt zoals vele links via internet als het gaat om ruimtelijke plannen.

Ik leer de gemeentelijke overheid te ervaren als agressief, misleidend, onbetrouwbaar, drammend en in dienst van het geld. Als een zwaard van Damocles. Het maakt achterdochtig en verhit. Dingen als Cittaslow keurmerk, UNESCO erfgoed de beleidsnota zonneoogst, omgevingsvisie Drenthe worden tot mismaakte marionetten in de etalage. Dat stemt mistroostig. 

Ik zou nu nog steeds ( áls ik op de informatieavonden was geweest) achter de formuleringen van de beleidsnota zonneoogst staan. De gemeente interpreteert ze helaas nu zo flagrant in tegenspraak tot zelfs deze nota dat het griezelig is om te zien. 

Ik vind dit alles diep triest. Zonne-energie kan een  zo mooi instrument zijn als men het met inwoners organiseert. Bij de transitie kan Drenthe zo een goed figuur slaan als zij dit goed doet. Dat maak deze rommelige, slordige, te snelle procedure zo fundamenteel onjuist.

Er is fundamenteel en beslist  op dit moment géén noodzaak voor zo één/zulke  monsterpark(en)





Ook vlakbij Exloo komt zo'n draconisch groot park als we niet opletten. Bij het park in de daalkampen gaat het ook grondig mis. Er lijkt ook daar niets met de inbreng van bewoners te worden gedaan. Ik voel me als burger opgejaagd wild. Ik kan niet achter alle plannen aan. Ik kan niet iedereen proberen wakker te schudden. In dit tempo kan de burger niet eens wakker worden en ingrijpen. (je hoeft maar één mededeling te missen in de plaatselijke krant of via internet, en het gaat al mis)



Het is dan ook voor mij als burger moeilijk op de (procedureel) juiste manier en snel te reageren voordat ook dit luik van inspraak weer voorbij is. Vele mensen die ik het vertel hebben geen idee van wat gaande is. Men werkt hard en hoopt dat de politiek haar belangen behartigt. Het is lastig elke mededeling van de gemeente in de krant achterdochtig af te wegen en te reageren of men beschoten wordt.  In de omgeving hoort men ook. ''ach jongen mooi hoor maar ze doen toch waar ze zin in hebben'' Een gelatenheid die door kwaadwillenden met deze regio wordt geassocieerd. Dat de gemeente op deze dingen speculeert is niet goed. Erg boos kan ik worden als in een artikel in de nieuwsbode  de burgemeester nota bene weet te vertellen dat platform storm in beeld is bij de politie. (nieuwsbode 1/8/2018) Het is niet goed te praten dat er dreigbrieven worden gestuurd, dat ben ik helemaal met hem eens. Het wordt echter wel tijd dat het rijk en de gemeente de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen agressieve rol om mee te beginnen.

Agressief beleid zorgt dat er te grote zonneparken en windmolenparken komen. Door niet te luisteren vervolgens en draagvlak en participatie belachelijk te maken en daarna nog eens mede te delen dat de oppositie in beeld is bij de politie, is de overheid in haar slechtste, opressieve  rol. Ik hoop dat die verantwoordelijkheid wordt gezien en genomen voordat vingertjes naar anderen priemen!!!



Dit is dus niet alleen een visie document maar ook een protest tegen deze onjuiste manier van omgang met de burger. Ik hoop dat dit ter harte zal worden genomen.

Ik mijn onwetendheid met de precieze procedures in dit veld stuur ik dit naar gemeente als visiedocument en als bezwaar tegen de omgevingsvergunning. 

Verder stuur ik het naar de provinciale staten, de commissaris van de Koning in Drenthe. Naar Cittaslow voor bezinning, naar de provincie in de hoop dat zij hun verantwoordelijkheid nemen daar zij vetorecht over plannen van deze grootte hebben, naar het Dagblad van het noorden, naar het college van Ben W voor evaluatie over besluitvorming, naar plaatselijke kranten, naar RTV Drenthe, naar alle leden van de raad en alle wethouders, naar de Natuur en milieufederatie naar het Drentse Landschap, naar  buurtgenoten, naar dorpsbelang, naar platform storm om iets te noemen.
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Het gebied van het Hunzedal wordt in rap tempo geindustrialiseerd.

Het is naief te denken dat dit het laatste park in de omgeving is als de infrastructuur
eenmaal is aangelegd.

De gemeente noemt het Hunzedal een ''kansgebied'' ondanks een visie ingeleverd door de
natuur en milieufederatie en het Drents landschap.

De verdiensten gaan naar een grootondernemer en aan wie deze de stroom denkt te
verkopen.

Lokaal verkoopt het buurthuis misschien een kroket aan werknemers van elders die het
park gaan bouwen en enkele boeren verpachten wat grond voor de rest is het alleen maar
hinderlijk en schadelijk voor de omgeving. )

Er wordt geen enkele garantie voor participatie afgegeven. De stroom, de (sde) subsidie en
de verdiensten gaan allen naar elders. De gemeente helpt bij het creëren van een
Wingewest!

Het park op de vloeivelden van de Avebé en dit park zullen ongeveer 120 Mwp opleveren.
Genoeg voor 25000 huishoudens (zonder windmolens!!!) de Gemeente Borger-Odoorn
heeft 11000 huishoudens. De stroom wordt dus gewoon verkocht.

Het draagvlak wordt niet onderzocht door de gemeente. (men vraagt de ondernemer
PowerField dit te doen. En dat na het windmolen debacle!)

En, zeer verwijtbaar, schept de gemeente een tweedeling tussen Zand-Drenten waar alles
cittaslowmooi is en de Veen-drenten (veenkolonien en Hunzedal) die alles mogen
oppakken als het gaat om de nieuwe energie industrie. Het wordt hiet het afvoerputje van
Drenthe!

Ik verwijt de gemeente Borger-Odoorn dat zij dit zo uit de hand laten lopen. Zij staat er bij
en kijkt er naar. Sterker nog faciliteert het. 

De provincie heeft voor parken groter dan 25 hectare een vetorecht. Ik verwijt dit ook de
provincie als zij niet ingrijpt.

Waarom toch?

De doelstellingen worden makkelijk gehaald. Er is geen reden om geen tijd te nemen voor
onderzoek en uitvoering van alternatieven. Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn
hebben de kans om dit samen met de bevolking tot een succes te maken.

In plaats daarvoor laat men zich bij de gemeente gek maken door landelijke normen en de
dreiging vanuit provincie en rijk.Men gaat dan liever voor de grote klappen op
landbouwgebied op de korte termijn. Niks duurzaamheid

In plaats van voorop te lopen in de groene energie samen met de bevolking laat de
gemeente deze strook van haar prachtige gemeente verworden tot een wingewest voor



elders en het halen van landelijke statistieken.

Een levensgrote misstand en verwijtbaar aan onze gemeente!

(de link naar de bestemmingsplan wijziging door de ondernemer. PowerField, opgesteld
vind u hierbij

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1681.00BP0054-
OW01/t_NL.IMRO.1681.00BP0054-OW01.html#_2.1_Plangebiedenomgeving

Mijn visie daarop is bijgevoegd. Eenieder is uitgenodigd deze visie onder eigen naam in te
dienen bij de gemeente Borger-Odoorn vóór 29 augustus, Voor wie verder wil lezen zijn
het beleidsplan Zonneoogst, omgevingvisie Drenthe uit 2010 gerevseerd in 2014 en het
Cittaslowconcept aanraders)

Met vriendelijke groet,

Keimpe van der Kooi
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 Ik wil vooropstellen dat ik een groot voorstander ben van het opwekken en van het gebruik van 
zoenenergie! 
 
Ook geniet ik van  onze provincie, ons dorp en onze gemeente. Het is een verademing om met een 
enkel persoonlijk telefoontje naar het gemeentehuis op vriendelijke manier adequaat te worden 
geholpen. Veel vind ik fijn geregeld. 
 
Toch gaat het nu volkomen mis in juist deze fijne gemeente. 
 
Het opwekken van zonne-energie is één van de geweldige manieren om in een veranderende 
maatschappij met ons milieu en de vraag naar energie om te gaan.  
Het is wel zaak vanaf het begin de implementatie van deze vorm van energie goed aan te pakken en 
het windmolendebacle te vermijden.  
Bij de voorgenomen zonne-industrie aan de paardentangedijk gaat het helemaal mis. Hier lijkt men 
niets te hebben geleerd van het windmolendebacle.  Eerder was de agressieve rol van het Rijk in 
beeld bij de windmolens nu gedraagt de gemeente zich op dezelfde agressieve manier.  Het zwaard 
dat de overheid hoort te hanteren, in ouderwetse termen, houdt zij nu als een zwaard van Damocles 
boven de eigen burgerij. 
  Ik voel mij helaas geroepen en verplicht hier op te reageren.  
 
Het gaat mis op het gebied van: 
 
Draagvlak 
Participatie 
Cittaslow 
Locatie 
Tempo 
Regie  
Toekomst 
 
Draagvlak 
 
De aanwezigheid van de gemeente is ver te zoeken als het om de zaken rondom het draagvlak gaat. 
Alles omtrent draagvlak voor het plan aan de Paardentangedijk wordt overgelaten aan de 
initiatiefnemer; PowerField. In het beleidsplan Zonneoogst wordt draagvlak en de meting daarvan 
als speerpunt van de gemeente zelf opgevoerd. (1.3 in beleidsplan zonneoogst en bijvoorbeeld de 
matrix in al eerder genoemd memo). De bewaking daarvan wordt als essentieel gezien. Helaas, het 
draagvlak lijkt na het beleidsplan zonneoogst niet meer bekeken of gemeten.  Daarnaar gevraagd 
geeft de gemeente aan geen toetssteen te hebben. Ze geeft aan geen idee te hebben hoe het zou 
moeten worden gemeten. Er ligt niet meer dan een verslag van één info avond door de 
initiatiefnemer. Veel vragen bleven daar onbeantwoord.   Bovendien werd daar ook zorg over  het 
park uitgesproken (infoavond in het dorpshuis ''de viersprong'' 22 maart 2018, met als thema 
''brainstormen over landschappelijke inpassing'' ; niets draagvlakpeiling dus) Dat hele weinige is 
wat er gebeurt als het genereren van draagvlak  aan een belanghebbend ondernemer overlaat. 
Voldoende draagvlak wordt een voorwaarde genoemd waaraan vóór het tot een 
vergunningsaanvraag komt zou moeten zijn voldaan. Zie daarvoor alleen al  een memo aan de 
gemeenteraad  waar staat dat een breed draagvlak een vereiste is en dat zonder dit draagvlak een 
plan wordt afgewezen, (memo voor de gemeenteraad Exloo, 5 december 2017   17.03147 ) Er staat 
onder andere : draagvlak en economische voordelen voor de lokale bevolking móeten 
voldoende zijn. Dit betekent minimaal een 6 score behalen. Is dit niet het geval dan wordt het 
plan afgewezen. Het accent op ''móeten'' en het feit dat het vetgedrukt is heeft de gemeente zelf 



aangebracht.  Maar hoe bepaalt men dat zonder meting? Nergens worden criteria aangegeven met 
betrekking tot hoe men meet.   
 Veel te snel gaat men aan de gehele draagkrachtmeting voorbij. Sterker nog, duidelijke signalen 
van oppositie worden niet opgemerkt of geregistreerd. Op de info avond van PowerField zijn 
duidelijke signalen van zorg afgegeven. Met de gemeente is al een gesprek gevoerd waarin dezelfde 
zorg nadrukkelijk naar voren kwam en telefonisch aan de gebiedscoördinator hebben verschillende 
bewoners van Buinerveen kritiek geuit bij monde van één van hen.   
In de bestemmingsplanwijziging wordt op grond van speculatie en opmerkingen van een aantal 
mensen die op een info avond van de gemeente is afgekomen voorspeld dat het met het draagvlak 
wel goed zal komen. ( Bij de voorbereiding van het beleidsplan zonneoogst  zijn 150 mensen via 
daarvoor georganiseerde avonden gesproken. Hetgeen de gemeente zelf al niet representatief noemt. 
) Het gaat dan om de gesprekken i.v.m. het opstellen van de beleidsnota Zonneoogst. De 
respondenten daar hadden juist wel aangegeven met de grotere parken terughoudend op te treden.  
Juist enkele citaten uit deze groep uit 2017, ver voor deze concrete aanvraag, worden naar voren 
geschoven. Die vijf opmerkingen moeten suggereren dat er genoeg draagvlak is. (punt 3.3 in het 
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Paardentangedijk Buinerveen, Bij draagvlak) 
Dat dit volstrekt ontoereikend is i.v.m. voorliggend concreet plan zal duidelijk zijn. Het heeft niets 
met enige meting van het draagvlak voor dit plan te maken. Deze argumenten zijn speculatief en 
misleidend, geen meting. Ik kan bijvoorbeeld ook speculeren en  voorspellen dat het net zo goed 
niet goed zit met het draagvlak voor dit grote park op grond van opmerkingen gemaakt op de info 
avond en de terughoudendheid ten opzichte van grote parken van dezelfde groep mensen die in de 
aanvraag worden geciteerd.(ook de onrust rondom het zonnepark bij de Daalkampen en de zorg 
uitgesproken in gesprekken met de gemeente door  inwoners van Buinerveen ondersteunen mijn 
voorspelling) 
 
 
 
Participatie 
 
PowerField is een grote landelijke speler. Zij heeft niets met de omgeving te maken. Zij is wel de 
partij die het grootste belang heeft bij de enorme bedragen van de de sde+ subsidie. Bewoners in de 
omgeving worden spiegeltjes en kralen voorgehouden.  
 
10% korting kan men krijgen (een gemiddelde huishoudbeurskorting op koekenpannen).  Hoe deze 
korting werkt en waarop is nog niet geheel duidelijk geworden in het bestek van de enige avond die 
PowerField heeft gehouden.  
 
Verder zou er een bijdrage voor dorpsbelangen zijn. (op de open debatavond georganiseerd door de 
Natuur en Milieu Federatie werd zoiets een mooie wipwap voor de speeltuin genoemd) Een 
eenmalige uitgave voor PowerField. Dat kan wel uit voor deze ondernemer.  
 
Men is bereid om te kijken naar locale ondernemers als het gaat om aanleg van het park. Al zal het 
wel even zoeken worden naar expertise op het gebied van de aanleg grootschalige zonne-industrie 
in de omgeving Buinerveen. Maar misschien zit er wat grondverzet voor een lokale ondernemer in 
en wellicht kan buurthuis de viersprong nog een kroket aan eventuele werknemers van elders 
slijten. 
 
De energieconsumptie zou lokaal zijn. Het zonnepark op de voormalige vloeivelden van de Avebé, 
samen met het plan Paardentangedijk zouden alleen al 120 Mwp opleveren. Genoeg voor 25000 
huishoudens! En dat zonder de windmolens!!! De hele gemeente Borger Odoorn bestaat uit pakweg 
11000 huishoudens (bron Wikipedia)  Heel duidelijk wordt zo dat er een scheve verhouding is. 
Duidelijk is dan ook dat de productie nooit voor een lokale behoefte zal zijn. In het ontwerp 



bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Paardentangedijk Buinerveen wordt gesteld  bij punt 
3.1 ,onder het kopje behoefte, dat de lokaal opgewekte energie indirect bij de bewoners terecht 
komt. Indirect komt ook de opgewekte energie van de kolencentrale in de Eemshaven de bewoners 
van Buinerveen ten goede; een flut-argument dus. Erger nog; een misleidend verhaal. Natuurlijk 
wordt de energie gewoon verkocht aan een grote energie-boer 
 
Op de infoavond van PowerField werd gesproken over een ''postcoderoos''. Er werd op die avond al 
gezegd dat dit zou worden onderzocht. Ook in de aanvraag van de wijziging van het 
bestemmingsplan wordt ook gesteld dat zulks wordt onderzocht. Geen enkele toezegging wordt 
gedaan. Dat heeft alles te maken met het feit dat de opgewekte duurzame elektriciteit door 
PowerField wordt verkocht aan een grote energieboer zoals NUON of Engie. Bij bijvoorbeeld een 
‘postcoderoos’ of een project van een lokale energie coöperatie wordt de opgewekte stroom 
geleverd aan een regionale energiemaatschappij zoals ‘Energie van ons’. De winst die zij maken 
wordt ook weer uitgekeerd aan de lokale coöperaties en niet besteed aan bonussen van de 
directeuren. Geen wonder dat er geen garanties door PowerField worden gedaan. De winst wordt 
zorgvuldig weggesluisd en de omgeving heeft het nakijken. Het tegenovergestelde van participatie. 
Men creëert een wingewest. Nu zijn de Veenkoloniën wel wat gewend maar het blijft zeer pijnlijk! 
 
 Al de ''toereikingen'' die worden genoemd betekenen éénmalig een fractie van de enorme subsidie 
van gemeenschapsgeld; de sde+ subsidie. Een piepklein sigaartje uit enorme eigen doos. Verder zijn 
alle langdurige verdiensten voor PowerField.  
Als niet opgepast wordt gaat het grootste deel van wat het park oplevert naar de industrie. De 
bewaking van de participatie had de gemeente zich tot taak gesteld. Zie ook de prachtige 
bewoordingen van Beleidsplan Zonneoogst. Ook hier is men afhankelijk van het ene verslag van 
een info-avond door de initiatiefnemer. De fraaie bewoordingen in de aanvraag zijn nietszeggend. 
Ook hier is géén gedegen onderzoek gedaan en ook hier worden geen criteria voor een objectieve 
meting aangedragen.  
 Deze participatie zou getoetst worden voordat de aanvraag ter inzage zou  komen te liggen. (zie 
ook hiervoor beleidsplan zonneoogst en de matrix in de memo bestemd voor de gemeente raad; 
Exloo, 12 juni 2018, 18.01487 )  
PowerField lacht zich gek. Temeer daar de gemeente zich het vuur uit de sloffen loopt dit alles te 
faciliteren in plaats van het proces te bewaken en deze uitwas voor te zijn. In plaats daarvan ligt de 
aanvraag er al. Het is vijf voor twaalf wat betreft de participatie! 
 
De bijdrage die PowerField voorstelt op het gebied van biodiversiteit, waterberging, meervoudig 
gebruik van de grond en landbouw worden elders besproken.  
Ook daar blijkt voor mij heel helder uit dat de ondernemer er op uit is lippendienst te bewijzen aan 
beleidsnota's en voorwaarden. Zo zet deze ondernemer alles op alles om een voor haar zo 
profijtelijk mogelijke uitkomst te krijgen. Ik verwijt de gemeente dat zij deze ondernemer veel te 
veel speelruimte geeft om een wingewest te creëren. De belangrijke voorwaarden gesteld aan 
industrieplannen buigt deze ondernemer in haar voordeel om. Niet gericht op integraal beleid maar 
zeer lokaal worden hapsnap oplossingen aangeboden, slechts in dienst van de verdienste voor die 
ondernemer zelf. De gemeente staat er bij en kijkt er naar. Zij heeft niet al in een vroeg stadium 
ingegrepen zoals zij zich had verplicht. Het moet zo zijn dat er getoetst wordt of een een plan 
binnen beleid past. Dat hoort door de gemeente te worden bepaald. Het hoort niet, andersom,  aan 
een ondernemer te worden overgelaten hoe een beleid binnen een winstgevend plan kan worden 
gepropt! De gemeente had dit behoren te herkennen en de gemeente had behoren in te grijpen vóór 
dat deze aanvraag er lag! 
 
De gemeente wordt voor joker gezet. Zij is kennelijk geen partij voor een ervaren geslepen 
ondernemer. Zij laat zich bij de neus nemen. 
Nogmaals het is vijf voor twaalf! 



 
 
Cittaslow 
 
Cittaslow is een mooi initiatief waarmee een gemeente natuurlijk graag gezien wordt. (kijk alleen al 
het trots geïncorporeerde kadertje in de beleidsplan zonneoogst) Op dit moment rijdt in Buinerveen 
een apart autootje rond om op elke plastic afvalcontainer een sticker met het logo van Cittaslow te 
plakken.  Duurzaamheid, draagkracht, participatie. Ook allemaal woorden uit een Cittaslowconcept. 
Cittaslow wordt hier helaas Cittasuperfast zoals in deze visie omschreven. Het lijkt hier alsof vooral 
lippendienst wordt bewezen aan dit concept. Dat gaat ten koste van streek en ten bate van grote 
ondernemers en industrie. Bepaald niet Cittaslow lijkt mij. Vooral de locale cohesie. (ook een 
belangrijk Cittaslow uitgangspunt zie hetzelfde kadertje) lijkt mij niet geholpen met een situatie die 
door dit park ontstaat waarin duidelijk kan worden gesproken van een interne verdeling binnen de 
gemeente tussen Zand en Veen-drenthen.  
Het logo van Cittaslow in het beleidsplan verwordt zo tot een bumpersticker op een tweedehands 
auto. Ik ben dan ook van plan deze visie op te sturen naar de Cittaslow coördinatie zelf en hen te 
vragen de gemeente Borger-Odoorn te verbieden dit logo te gebruiken in verband met haar beleid 
t.a.v. Zonne-industrie. 
 
Locatie.  
 
Het Hunzedal is een waardevolle zone. Aan de provinciale weg Stadskanaal- Borger ter hoogte van 
Buinerveen is al van gemeentewege trots een bord geplaatst dat het hier om Het Hunzedal gaat 
onderdeel van een UNESCO geopark. Een integraal beleid was er op gericht deze zone in stand te 
houden en als belangrijk landschapselement te ontwikkelen. (Lofar aan de ene kant en herstel van 
de beekloop in Gasselternijveen aan de andere kant.) In dit plan van PowerField verwordt de oude 
Hunze tot een sloot langs een industriegebied. 35 hectare industrie wordt direct in dit dal tegen de 
loop geplaatst. Het beleid en de omgeving verrommelen.  Ook is de schaal van dien aard dat de 
Hunzeloop, en het landschap in het algemeen, het ter plaatse duidelijk verliest als belangrijkste 
landschapskenmerk en zo deels minder zichtbaar wordt. Het park is ook veel te groot voor de 
structuur van het cultuurgebied dat zich direct onder de oppervlakte bevindt.  De schaal van alles 
wat er tot dan toe in het landschap aanwezig was en is, is veel kleiner. (Drentse schaal weet u nog?) 
Het landschap wordt volkomen uit verband getrokken. De grootte is in tegenspraak met het 
landschap ter plekke. Het halve dorp Exloo zou er in geparkeerd kunnen worden.Het oppervlak van 
het park is immers 35 hectare.  .Er worden maar liefst 9 percelen landbouwgrond bedekt met 
industrie.  Ook al een blijk van een veel kleinschaliger gebruik op dit moment. 
 
In de aanvraag staat te lezen dat er op dit ogenblik niet gehouden wordt aan de voorwaarden die 
gesteld worden om de archeologische waarde van het gebied te garanderen. Zoals gezegd, het 
Hunzedal is een belangrijk gebied.  Borger Odoorn heeft ook een deel van dat Hunzedal binnen 
haar grenzen. Een duidelijk aanwezig stuk landschap ligt tussen Buinerveen en de Hondsrug.  Het 
landschap tussen de Noorderstraat en de Hondsrug hoort daar ook bij. Het bevatte minstens twee 
lopen van de Hunze zoals nog duidelijk te zien is op een kaart uit 1815, tot zelfs een kaart uit 1960. 
Eén loop, het Achterste Diep, en een tweede, direct achter de huizen van de Noorderstraat, het oude 
diep of de Wisch. De verschillende takken van de Hunze zijn daar nog aanwezig of direct onder de 
oppervlakte van nog niet bebouwd of geïndustrialiseerd land. (aan de andere kant van de 
Noorderstraat  lag vroeger een woest niemandsland wat in een laat stadium in cultuur is gebracht.)  
Er heeft al eens een plan gelegen om hier dat landschap weer te reconstrueren. Helaas hebben 
bezuinigingsronden een beweging in natuurlandschappenbeheer, en dus ook milieu, laten zien die 
de andere kant op wijst.  De NNN strook die om de  Hunze heen ligt is 5 jaar geleden versmald om 
bezuinigingstechnische redenen. Dus niet omreden van het verminderde belang voor natuur en 
cultuur. De gemeente lijkt die waardering voor het Hunzedal niet te delen.  



De gemeente heeft in zijn beleidsnota nu juist dit Hunzedal helaas een kanslocatie genoemd. (dit 
ondanks een duidelijk negatieve visie die de natuur en milieufederatie en Het Drentse landschap 
gezamenlijk hebben ingediend. Hier is niets mee gedaan).  
 
 
Locatie en landbouw.  
 
Landbouw wordt onrendabel genoemd. Ieder jaar wordt dit land nog gebruikt in de landbouw. 
Aardappelen, mais, grasland. Dit werd niet gedaan als het echt onrendabel was. Maar tegenover de 
(subsidie) bedragen die in de zonne-industrie omgaan is natuurlijk alle landbouw onrendabel. Tegen 
welk super renderend gewas ook afgezet, levert de zonne-industrie meer op. Een zeer oneigenlijk 
argument. Bovendien jaagt men de grondprijs op. Hetgeen al door verschillende partijen als zeer 
onwenselijk wordt gezien. In de beleidsnota zonneoogst verplicht de gemeente zich geen pilots of 
experimenten op landbouwgrond uit te voeren. (beleidsnota zonneoogst; ''Grootschalige toepassing 
op landbouwgronden staan we in de pilotfase nog niet toe. Daarover is de komende jaren breder 
overleg in provinciaal verband noodzakelijk.'') Waarvan acte!......  (Rijksadviseur fysieke 
leefomgeving B. Strootman: “…omzetting van zonne-energie in electriciteit is een industriele 
activiteit, die hoort niet op landbouwgrond”.   EN:  “Niets is zo permanent als een tijdelijke 
oplossing”. Volgens Strootman is het aanleggen van zonneakkers nadelig voor de kwaliteit van het 
Drentse Landschap. De rijksadviseur spreekt zich hier dus duidelijk tegen uit op een openbare 
debatavond “Het Publiek Debat Zonneakkers passend bij Drenthe” op 26 juni jl.  ) 
De gemeente blijkt dit toch ondanks dit citaat, ruimer te willen interpreteren. Onder duidelijke 
voorwaarden kan landbouwgrond worden gebruikt. Aan strenge voorwaarden op het gebied van 
cultuurhistorie, gebruik, participatie, draagvlak moet worden voldaan. Allerlei alternatieven moeten 
eerst worden onderzocht en dan pas mag een plan op landbouwgrond worden voorbereid. Helaas 
blijkt nu dat het, bijna bij alle van de voorliggende plannen bij de gemeente, om het bedekken van 
landbouwgrond door deze industrie gaat. In een groot tempo worden grote lappen grond onttrokken 
aan de landbouw. De voorwaarden waaronder het mogelijk moet zijn blijken een wassen neus zoals 
in dit document betoogd. Er is hier sprake van industrialisatie op grote schaal. 
Meer dan genoeg redenen om een ''experiment'' met betrekking tot de grootte L van de zonne-
industrie zeker niet op deze locatie te laten plaatsvinden. (Bij de uitgangspunten voor maatvoering L 
van de zonne-industrie in dit gebied is in de gemeentelijke memo aangegeven dat het landschap 
open moet blijven en dat ''op grote afstand van de randen van het dal moet worden gebleven,'' De 
voorgenomen industrie is hiermee in directe tegenspraak.) 
 
 
 
Locatie en biodiversiteit 
 
Biodiversiteit wordt in de aanvraag genoemd. Bij een integrale ontwikkeling die bijvoorbeeld het  
Drentse Landschap en De natuur en milieu federatie voorstaan van het Hunzedal wordt deze 
natuurlijk ook gewaarborgd. Dit lijkt mij dus meer een mooie voorstelling te geven dan een 
doorslaggevend argument voor het Hunzedal (deze mooie bijdrage aan de diversiteit kan overal dus 
worden gedaan).  Er zijn vele belangen die moeten worden behartigd. Hier lijken deze verwarrend 
door elkaar te lopen. Als je bijvoorbeeld schapen onder de panelen laat grazen om een tweeledig 
gebruik van de grond te creëren komt dat de biodiversiteit niet ten goede.  Als je de 
waterhuishouding zo verandert dat het land veel natter wordt is dat weer goed voor de biodiversiteit 
maar niet voor de schapen of de installaties lijkt mij. Er moet veel meer onderzoek worden gedaan 
in plaats van zomaar ''hapsnap'' aan de gang te gaan. 
 
Locatie en veenoxidatie 
 



Veenoxidatie  aangevoerd. Sinds lang zijn gemeente, landbouworganisatie LTO, de Natuur en 
Milieu Federatie en  waterschappen bezig locaties te bekijken om om te gaan met dit thema. Dit 
gebied was niet aangewezen. Een gebied bij Valthe wel. Ook weer een ''hapsnap'' argument dus. 
Om hier een zeer plaatselijk wel een locatie daarvoor voor te creëren levert een hoop extra werk op 
terwijl het rendement heel klein zal zijn.  Een oneigenlijk argument dat dus gebruikt wordt om het 
aantrekkelijk te maken het Hunzedal te industrialiseren. Bovendien doorkruist het ''hapsnap'' zo 
integraal beleid wat al vorm krijgt. 
 
Waterhuishouding 
 
Het lijkt me voor een integraal beleid ten opzichte van waterberging goed om niet ter plekke een 
oplossing te zoeken maar meer in het geheel. Heel plaatselijk gronden die principieel nog 
landbouwgrond worden genoemd, natter maken lijkt mij ook erg ad hoc. Er moeten plaatselijke 
voorzieningen worden getroffen. Een niet integrale aanpak. Alles lijkt zo in dienst van een 
verzonnen noodzaak voor een zeer groot park en niet gericht op een overkoepelende aanpak. 
 
 
 
Locatie ten opzichte van andere gebieden in de gemeente; een tweedeling. 
 
 Kennelijk ziet men in deze gemeente de strook langs Groningen; de Veenkoloniën en het Hunzedal 
als een strook die minder waard is. Men geeft het Hunzedal op  
Zo is er in het Hunzedal tot de grens met Groningen een industrialisering gaande die zijn weerga 
niet kent.  
Als men kijkt hoeveel er wordt opgebracht aan groene energie in het Hunzedal en de Veenkoloniën 
samen tegenover de rest van de gemeente en zelfs de rest van Drenthe ziet men de wanverhouding 
snel. De industriestrook die zo willens en wetens ontstaat met windmolens, vloeivelden en zonne-
industrie veroorzaakt een tweedeling in Drenthe. Zand-drenten  waar alles ''Cittaslowmooi'' is en de 
Veen-drenten, tegen Groningen aan, die alles op mogen vangen als het om groene energie gaat.  De 
term ''afvoerputje van Drenthe'' is al gehoord. Duidelijk niet in dienst van het Cittaslow keurmerk 
dat locale cohesie voorstaat.  
 
Als het om experimenten en onderzoek naar locaties gaat is het onderzoeken van ruimte op daken in 
bermen van snelwegen en op industrieterreinen een veel mooiere verkenning van alternatieven die 
op draagvlak kan rekenen. Dit wordt op voorhand in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 
Zonnepark Paardetangedijk Buinerveen al terzijde geschoven. Door de grootte van het park als 
noodzaak te introduceren in plaats van de mogelijkheid van een park van deze grootte te 
onderzoeken denkt men alle beleid, zonneladders etc. te kunnen omzeilen. (zie de toelichting bij het 
punt ''Tempo'' als het gaat om de zonneladder.) Men lijkt liever voor het grote geld en de grote 
beslissingen in een ijltempo te gaan.  
 
 
Deze locatie is samenvattend te groot voor een dergelijk park. Aan voorwaarden zoals omschreven 
in het beleidsplan en de memo worden niet voldaan. De argumenten zijn, zoals betoogd, niet 
steekhoudend en de gekozen locatie zorgt bovendien voor een ongezonde tweedeling in Drenthe. 
 
 
 
 
Tempo 
 
Het tempo is bij deze aanvraag een belangrijk thema. De sde+ subsidie aanvraag, die in het najaar 



voor 1 oktober gedaan moet worden, bepaalt het tempo. De deadline van de aanvraag van de sde+ 
subsidie is met nadruk genoemd in de nota van 5 december 2017. Over een park van maar liefst 35 
hectare moet besloten zijn voor eind 2018 terwijl de beleidsnota er nog maar net ligt. Een factor die 
men ook ziet om het proces te versnellen is de landelijke of provinciale overheid die zonder meer 
anders nog grotere parken zou neerplanten als men zelf niet opschiet. (parken die nóg groter zijn 
vallen onder een rijksregeling. Die kunnen worden doorgedrukt zonder gemeentelijke tussenkomst. 
Inderdaad zorgelijk; dat wel) De gemeente faciliteert helaas met het oog ook daarop op grove wijze 
het te hoge tempo en deze overhaasting zorgt voor een onwenselijke en slordige afweging van 
belangen. Men wil zich in noodtempo vastleggen voor ongeveer 30 jaar vanwege de worst van een 
miljoenensubsidie gemeenschapsgeld voor een grote, niet plaatselijke ondernemer; PowerField.  
Die ondernemer is ook nog eens in opspraak vanwege eventuele frauduleuze praktijken. (NRC.nl 11 
mei  2018; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/11/grondspeculatie-verpakt-als-groene-belegging-
a1602694) Men kan natuurlijk onheus worden bejegend in de pers maar ik hoop dat de gemeente 
wel een vinger aan de pols houdt. 
 
 Voor duurzaamheid, een beleid voor langere tijd , wordt geen tijd genomen. Ook wordt geen tijd 
genomen voor een serieuze afweging van alternatieven op daken, in bermen, op industriegebieden. 
Gematigde groei en zorgvuldige bestudering werd in het  beleidsplan zonneoogst nog speciaal 
genoemd als een leerpunt uit het windmolendebacle en een groot gevaar als men dat niet in de gaten 
hield.  De beleidsnota wordt zo een fopdocument. De deurmat met welkom die iedereen met de 
voeten treedt. Daarachter laat de waakhond zijn tanden zien. Datzelfde geldt voor omgevingsvisie 
Drenthe 2010/2014 waar menselijke maat, Drentse schaal, ruimte, cultuurhistorie, landschap enz. 
als kernkwaliteiten worden aangestipt. De beleidsnota, de omgevingsvisie, de verschillende 
beslisladders bepalen zo niet het tempo (de ladder verstedelijking en de zonneladder uit de 
beleidsnota zonneoogst) Nee, het geld bepaald zo de discussie en het tempo. Alles moet uit de weg 
als de deadline van de sde+ maar gehaald wordt.  
. 
Dit tempo staat in de weg van werkelijke participatie, een gezond draagvlak, werken conform de  
beleidsnota, het  cittaSLOW merk en nut voor de gemeente (het meeste geld gaat naar grote 
ondernemer PowerField). In de aanvraag wordt het onredelijk grote park een experiment genoemd 
maar in het supersnelle bestek van deze procedure legt men zich wel vast voor dertig jaar. Qua 
experiment wel een hele lange periode via een snelle beslissing. Veiligheden die normaal met een 
experiment gepaard gaan om haar te stoppen worden niet ingebouwd. Toetsbare kenmerken die een 
experiment veilig houden worden ook niet genoemd. “experiment en pilot'' worden holle termen. 
Het is niet anders dan een plan dat ten uitvoer wordt gelegd. De term ''experiment'' is tendentieus als 
men niets doet om de experiment-status inhoud te geven in woord en daad.   
De snelle en mijns inziens onvolledige, zelfs nauwelijks aanwezige participatie en draagvlakmeting 
staat ook in geen verhouding tot de lange periode die deze beslissing voor zich heeft. Zo wordt de 
beslissing eerder ad hoc (zie ook de hapsnapbenadering inzake het beekloop herstel, landbouw en 
de waterhuishouding) dan een beslissing die duurzaam is , met evenwichtige gevolgen op de 
langere termijn.  
Het park moet er niet komen. Men gaat er al van uit dat het doorgaat. De haastig opgemaakte 
inpassing laat dan ook al dat te hoge tempo zien. 
Dat men ook te snel gaat bij de inpassing, bijvoorbeeld, is te zien aan het feit dat men de 
transformatorhuisjes en het mogelijke zicht daarop niet meeneemt bij de hoogtebepaling van de 
dijk. Het is fijn dat men meeneemt dat de burgers uit Buinerveen de industrie niet willen zien, en 
dat meen ik, maar zo houdt men nog zicht op de transformatorhuisjes. Zulke zaken komen mijns 
inziens door het tempo. In de omgevingsvergunning mag men ook nog eens 10% afwijken van een 
gegunde bouwhoogte. Dus stel een transformatorhuisje is 2,20 meter hoog, + 10% = 2,40. Als dát 
boven de dijk uitsteekt is het industriële karakter compleet, zeker als men bedenkt dat er 15 van die 
huisjes  zouden moeten komen. 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/11/grondspeculatie-verpakt-als-groene-belegging-a1602694
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/11/grondspeculatie-verpakt-als-groene-belegging-a1602694


Aan de zonneladder, zo staat te lezen in de aanvraag, kan natuurlijk ook snel voorbij worden 
gegaan. In de  3.2 van de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zonnepark 
Paardetangendijk Buinerveen wordt doodleuk gesteld dat de initiatiefnemer heeft gezocht naar 
locaties die in overeenstemming zijn met de zonneladder maar dat de initiatiefnemer helaas geen 
dak van 40 hectare heeft aangetroffen (dat haalt je de koekoek!), ook heeft men geen ander terrein 
binnen de kleinschalige dorpskommen aangetroffen van 40 hectare (gunst, hoe bijzonder; in 40 
hectare past Buinerveen ongeveer twee keer) 
Door deze enorme grootte van het park als noodzaak (hetwelk zij dus beslist niet is) te 
introduceren wordt in de bestemmingsplan wijziging ook nog eens op grond van deze overdreven 
grootte de zonneladder en tevens de ladder voor verstedelijkt gebied versneld afgedaan. 
Zonder pardon wil men hier verstedelijkt gebied van maken. Met als reden juist dat die belachelijk 
grote schaal niet in een bestaande stedelijke omgeving past. Dat terwijl de omgevingsvisie uitgaat 
van kernkwaliteiten menselijke maat, noaberschap, kleinschaligheid, Drentse schaal, 
oorspronkelijkheid enz. Natuurlijk past dit park er niet in! Niet in een bestaande stedelijke 
omgeving en dus al helemaal niet daarbuiten. In de aanvraag voor de bestemmingsplan wijziging 
wordt het handig omgedraaid. In plaats van de grootte van het  park te toetsen aan de ladders en 
omgevingsvisie Cittaslow enz. stelt men dit veel te grote park als noodzaak en men toetst daarmee, 
de omgekeerde wereld,  de omgevingsvisie en wijst die af juist op grond van die grootte. Leuk 
geprobeerd. Er wordt met allerlei formuleringen heroïsch geschermd.  Dat zou grappig zijn als er 
niet de dreiging was dat men er met gemak mee weg komt.  
 
 De gemeente moet oppassen zich niet een ongezonde snelheid te laten aanleunen met oneigenlijke 
argumenten. Energie doelstellingen die op dit moment voorliggen zijn al gehaald.  Dit deel van de 
provincie heeft meer dan haar deel geleverd in de toch al snelle transitie naar groene energie. Samen 
met de windmolens en het andere geplande park, op de vloeivelden van de Avebé in Nieuw Buinen 
is al zoveel aan projecten op stapel gezet dat niets dit onbehoorlijke tempo ondersteunt of het moet 
zijn dat de gemeente de sde+ subsidie als absoluut leidend ziet.  
 
''Drenthe'', zogenoemd in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zonnepark Paardentangendijk 
Buinerveen, constateerde dit toch ook wel en stelde naar aanleiding hiervan vragen. Met 
bovengenoemde prietpraat en omdraaiing van de bewijslast wordt Drenthe hiermee dus afgescheept. 
Ik hoop dat ''Drenthe'' haar verantwoording neemt en zich niet als een klein kind laat wegsturen 
temeer daar men vetorecht heeft over een park groter dan 25 hectare. 
 
De regie. 
 
Ik vind dit een moeilijk punt. In de beleidsnota komt naar voren dat men de burger zelf ruimte wil 
geven. Particuliere initiatieven moeten voorrang krijgen. Draagvlak moet worden gemeten. 
Participatie staat voorop. Op de debatavond georganiseerd door Natuur en milieufederatie vertelde 
Statenlid dhr. Stelpstra dat men toch niet wilde dat de provincie voorschreef waar de nieuwe 
industrie wordt gewonnen? Liever niet nee. Dus geweldig allemaal. Een ideaalconstruct dat tranen 
in de ogen van verrukking kan brengen. Zoals het bij het voorgenomen zonne-industrie nieuw 
Buinen gaat lijkt het te werken. De ruimte die in het beleidsplan zonneoogst wordt geboden lijkt 
daar mooi te worden gebruikt. De keerzijde is dat het verkeerd kan gaan zoals te zien bij het plan 
aan de paardentangedijk De ruimte die het verse plan daarbij biedt geeft ook de rek aan die een niet 
goed gebruik tot gevolge kan hebben. Bij het voorgenomen plan aan de paardentangedijk krijgt men 
ook een nare smaak in de mond van een mogelijk gezicht van de gemeente achter de vriendelijke 
woorden. Ik denk niet graag zo cynisch maar ik wil u even laten meedenken hoe ik daar op kom. 
In de beleidsnota wordt de burger aangemoedigd te participeren en initiëren. De gemeente wil dan 
graag een stapje terug doen. Zo zal de politiek er uit gaan zien voorspelt het voorwoord van 
genoemd plan zonneoogst. 150 mensen komen op voorbereidende avonden voor een beleidsnota, 
een deel doet een woordje het plan vind zijn beslag. Wat ik dan tekenend vind is dat er geen notie 



wordt genomen van een visie van Natuur en milieufederatie en Drents landschap. Er gaat nu blijken 
dat veel van de locaties zich binnen dat beleidsplan kunnen gaan bevinden op landbouwgrond in het 
Hunzedal terwijl het Hunzedal maar één van de mogelijke locaties is. Zelfs twee hele grote en wat 
kleinere komen allemaal in het Hunzedal op landbouwgrond. Een wethouder zei desgevraagd dat de 
gemeente ook wat overvallen was door deze uitkomst..... (Het overzicht van de locaties waar 
inmiddels belangstelling voor is en die tot vergunningsaanvragen zullen leiden is eenvoudig bij de 
gemeente op te vragen) 
Men is verrast door het feit dat grote partijen met veel geld verhuurders die een oneigenlijke 
hoeveelheid geld voor hun grond krijgen in verhouding tot landbouw toehappen juist op die plek. 
De gemeente bij monde van de gebiedscoördinator zegt dan machteloos te zijn daar het in het beleid 
past. Hetgeen immers is getoetst door ongeveer 150 mensen? Dat deugt niet. Er dringt zich een 
levensgrote vraag naar de motivatie op. 
 
Er is geen motivatie vanuit de bewoners. Zij willen groei met mate.  
Er is geen directe aanleiding in de doelstellingen te vinden. Drenthe haalt nu de doelstellingen tot 
2020 zo te zien. Reden om de tijd te nemen voor zorgvuldige transitie.   
Er is geen reden vanuit de wet.  
Er is geen reden door al aangegane contracten.  
Er is geen reden voor haast behalve de sde+ subsidie 
Er is geen reden om dit te doen vanuit de diverse notities en beleidsplannen die toetsbare 
experimenten benoemen, langzame groei willen. Integendeel in de beleidsnota en elders staat een 
zonneladder die bij voorkeur dient te worden gehanteerd! 
Er is geen directe noodzaak voor grote plannen. In de beleidsnota wordt de mogelijkheid van een 
groot park genoemd, onder voorwaarden en niet op landbouwgrond. De gemeente echter doet alsof 
het hier om een noodzaak gaat en omzeilt de zonneladder en ander voorwaarden op oneigenlijke 
gronden. 
 
 Waarom? Wat is hier aan de hand? Waarom wordt een park van deze grootte niet eerlijk getoetst? 
Waarom wordt de initiatief nemer zoveel ruimte gegund terwijl de gemeente had beloofd het proces 
te bewaken? Waarom moet en zal dit park doorgang vinden ook al past het zelfs niet in de toch al 
ruime beleidsnota? 
 
 
De zaken nog even op een rijtje: 
 
De gemeente noemt het Hunzedal kansrijk.  
De gemeente noemt het een experiment als men zich vastlegt voor 30 jaar voor 35 hectare 
De gemeente laat het komen tot en aanvraag terwijl men zich had verplicht vóór die tijd te toetsen 
op bijvoorbeeld participatie en draagvlak. 
De gemeente negeert een visie van Natuur en milieu en het Drents landschap inzake juist het 
Hunzedal 
De gemeente verklaart zich machteloos als het zich zo negatief ontwikkeld in het Hunzedal als het 
nu doet (''als men maar binnen de beleidsnota blijft'' wat op zich al niet juist is aldaar staat immers 
dat men niet op landbouwgrond een pilot toestaat) 
De gemeente faciliteert de hoge snelheid. 
De gemeente laat in geen enkel stuk zien dat zij begrijpt wat het effect voor de toekomst is (zwaan 
kleef aan) 
De gemeente laat alles over aan de initiatiefnemer, een grote ondernemer met veel eigen belang, als 
het gaat om vele zaken zoals participatie, draagvlak, etc die zij in eigen beheer hoort te houden. 
De gemeente grijpt niet in nu duidelijk wordt dat de sturende krachten de geldstromen van 
verhuurder, initiatiefnemer en subsidie zijn. 
De gemeente geeft geen grenzen aan, niet aan  een experiment, niet aan een pilot aan die gemeten 



kunnen worden en waarmee het proces bewaakt kan worden. De term experiment wordt zo hol. Het 
experiment wordt beleid. 
 
 Dus óf de gemeente is verregaand naïef en heeft niet voorzien dat medezeggenschap van een 
onervaren burger door werking van de markt links en rechts wordt ingehaald. Óf de gemeente 
stuurde hier op aan maar wil achteraf niet afgerekend worden op een onwenselijke uitkomst.  Zij 
beroept zich dan op het beleidsplan en verklaart zich verder machteloos. Zelfs de zogenaamde 
''experimenten'' en ''pilots'' verklaart de gemeente als niet meer te controleren als ze binnen de 
beleidsnota vallen. Hetgeen ze al, zoals betoogd, beslist niet doen. Het is dus geen experiment maar 
beleid vermomt als experiment. 
Ook als argument is genoemd  (op de openbaar debatavond van de natuur en milieufederatie)'' als 
wij het niet doen doet de provincie het'' Kennelijk is het : kies maar; u zult worden gebeten, als het 
niet door de hond is dan wel door de kat. Zo is kennelijk de overheid. De gemeente  gedraagt zich 
als een agressieve, dwingende en sturende partij die de rol overneemt van landelijke overheid als 
het gaat om schofferen van de burger en doordrukken van plannen in de regio. In geschrifte en 
woord loopt de mond over van participatie en draagvlak. In elk stuk neemt het een grote plaats in . 
In de praktijk echter maakt het geld de dienst uit (verhuurder, zonne-industrie en sde+ subsidie) en 
heeft de gemeente desgevraagd zelfs geen idee hoe men draagvlak meet.  
 
Misschien begrijpt u dat ik zo het idee krijg dat met de mooie woorden en formuleringen van het 
beleidsplan waarin de gemeente zegt een stapje terug doet juist het tegenovergestelde doet en 
aanstuurt op industrialisatie van het Hunzedal en de tweedeling binnen de gemeente. Zonder dat 
men zo aangesproken kan worden voor deze beslissing.  
Misschien is dit een hele zwarte lezing van het geheel maar na de windmolen discussie is men 
misschien wat geprikkeld. 
 
De toekomst 
 
Dit alles maakt mij angstig voor de toekomst. Een zorgvuldige afweging (alternatieven, draagkracht 
enz.) die tijd kost wordt niet gedaan. Men noemt dit grote park een experiment en legt zich 
vervolgens vast voor 30 jaar, ongerijmd.  Er zal een (elektronische) infrastructuur worden aangelegd 
waardoor het weer naïef is om te denken dat dit het laatste park in deze nieuwe industrie-omgeving 
wordt. De gemeente lijkt te laten zien zo weinig achting voor deze locatie te hebben dat het 
onwaarschijnlijk is te denken dat dit de laatste parken in deze omgeving zullen zijn. Het ''zwaan 
kleef aan'' principe. De tweedeling in de provincie wordt dan nog groter. Een structurele aanpak van 
het Hunzedal wordt in plaats daarvan een ''hapsnap'' aanpak ten gunste van de industrie. Ook is de 
snelheid waarmee in de aanvraag alternatieven terzijde worden geschoven of niet eens worden 
onderzocht een veeg teken. Grote parken die landbouw grond gaan bedekken hebben kennelijk de 
voorkeur. Ik had gehoopt dat de gemeente deze misstand zelf al had geconstateerd voordat het tot 
een aanvraag zou komen. Daar had zij zich immers toe verplicht in haar beleidsnota. Het gemak 
waarmee omgegaan wordt met participatie en draagvlak zonder meting vind ik omineus voor de 
toekomst. Ik zie een Hunzedal dat opgegeven wordt samen met de Veenkoloniën; een treurig beeld. 
De gemeente geeft zichzelf steeds minder te zeggen en de markt steeds meer.  De gemeente is 
daarentegen wel dwingend aanwezig in het faciliteren van deze geldstromen. De gemeente wil 
hollen waar ze nog niet kan lopen (en gaat zo voorbij aan haar burgers.) Dat heeft dus niets met 
Cittaslow te maken wier logo uit een slak bestaat. Draagvlak meting wordt lippendienst aan een 
mooi verwoord ideaalconstruct (het beleidsplan zonneoogst). 
 
Kennelijk heeft de overheid niet meer smaken. Of de provincie besluit en gaat over de hoofden van 
bewoners heen. Of de eigen gemeente weet niet hoe hard ze moet hollen om te faciliteren dat een 
grootondernemer draagvlak en andere principiële zaken in beheer neemt. De burger moet vanuit 
onervarenheid zelf initiatieven nemen en als dat niet snel genoeg gaat is een willekeurige derde ook 



goed. Enige meting is de gemeente dan vreemd. De gemeente schermt met de provinciale en 
landelijke overheid die zich nergens wat van aantrekt (de windmolens) en gebruikt dat als excuus 
om zelf veel te snel te gaan. Enorme lappen landbouw wil de gemeente bedekken met industrie 
zonder verder onderzoek (naar alternatieven bv). Een nare kijk op de toekomst.  
 
 
Men lijkt binnen de gemeente toe te kijken nu de mogelijkheid van , en onderzoek naar, een 
voorzichtig experiment met grootschalige parken, die voldoen aan strenge voorwaarden, verwordt 
tot de ongefundeerde noodzaak van een groot park dat alle voorwaarden omzeilt juist door zijn 
grootte (zie de omschrijvingen in de aanvraag) De omgekeerde wereld! Oftewel gootondernemer, 
verhuurder en subsidiegeld worden de grootste bepalende factoren. In een gesprek met de gemeente 
werd mij gemeld dat als de initiatief nemers maar binnen het kader opereerden het moeilijk te 
veranderen was. Kan dit allemaal nu echt niet anders?  
 
Ik eis dat de gemeente;  
 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zonnepark Paardentangendijk Buinerveen afwijst en 
dit project afblaast. 
Het draagvlak serieus neemt en niet citaten uit 2017 accepteert om een industrie van 35 hectare te 
vergoelijken. 
Criteria omtrent draagvlak en participatie formuleert, openbaar maakt en zoals afgesproken ook 
daadwerkelijk toetst. 
Het creëren van draagvlak niet alleen overlaat aan initiatiefnemer 
De grootte van het park niet als noodzaak te poneert maar  onderzoekt zoals de beleidsnota 
voorstaat. 
De zonne-ladder serieus neemt. 
De initiatiefnemer op geloofwaardigheid onderzoekt. 
Een park van deze grootte zeker niet op landbouwgebied situeert zoals conform de beleidsnota 
zeker niet noodzakelijk is. 
Eerlijk de burger te informeren over de motivatie van de grootte van dit park op deze plek. 
Beter onderzoek doet naar draagvlak en participatie 
Beter onderzoek doet naar alternatieven voordat een grote keuze voor 30 jaar wordt gedaan. 
Dit plan uitstelt om dat betere onderzoek te doen.  
De schaal van eventuele plannen verkleind. 
De plannen beter inpast in integraal beleid over bio diversiteit, veenoxidatie, beekloop herstel, 
omgevingsvisie etc. 
Het Cittaslow keurmerk serieus neemt 
De UNESCO status van dit stuk Hondsrug landschap serieus neemt.  
De archeologische waarden zoals in beleid omschreven navolgt. 
Niet pioniert in het buitengebied als het integrale bestemmingsplan voor het buitengebied nog niet 
eens af is. 
Niet alle parken concentreert in het Hunzedal en de veenkoloniën en beter spreidt over gemeente(n) 
De mogelijkheid van ingrepen  formuleert en gebruikt. wanneer binnen een ruim opgestelde 
beleidsnota onwenselijkheden rondom een experiment optreden. 
De voorwaarden van wat een experiment inhoudt formuleert en openbaar maakt 
 
 
 
Naschrift 
 
Als burger wordt je gedwongen werk te doen dat de politiek voor je zou moeten doen. Zeker de 
plaatselijke. Zij horen belangen van de burger te representeren en niet de burger vogelvrij te 



verklaren voor de maalstenen van subsidie, gootondernemer en verhuurder. Zij horen dingen als 
participatie en draagvlak nauwkeurig te monitoren en niet op te offeren. In een heel korte tijd moet 
ik, als burger, mij begeven in deze slangenkuil die de gemeente het doet blijken. Ik weet niets van 
juiste procedures en moet dan mijn  weg vinden via een link in de officiële aankondiging van dit 
zonnepark die niet eens werkt zoals vele links via internet als het gaat om ruimtelijke plannen. 
Ik leer de gemeentelijke overheid te ervaren als agressief, misleidend, onbetrouwbaar, drammend en 
in dienst van het geld. Als een zwaard van Damocles. Het maakt achterdochtig en verhit. Dingen als 
Cittaslow keurmerk, UNESCO erfgoed de beleidsnota zonneoogst, omgevingsvisie Drenthe worden 
tot mismaakte marionetten in de etalage. Dat stemt mistroostig.  
Ik zou nu nog steeds ( áls ik op de informatieavonden was geweest) achter de formuleringen van de 
beleidsnota zonneoogst staan. De gemeente interpreteert ze helaas nu zo flagrant in tegenspraak tot 
zelfs deze nota dat het griezelig is om te zien.  
Ik vind dit alles diep triest. Zonne-energie kan een  zo mooi instrument zijn als men het met 
inwoners organiseert. Bij de transitie kan Drenthe zo een goed figuur slaan als zij dit goed doet. Dat 
maak deze rommelige, slordige, te snelle procedure zo fundamenteel onjuist. 
Er is fundamenteel en beslist  op dit moment géén noodzaak voor zo één/zulke  
monsterpark(en) 
Ook vlakbij Exloo komt zo'n draconisch groot park als we niet opletten. Bij het park in de 
daalkampen gaat het ook grondig mis. Er lijkt ook daar niets met de inbreng van bewoners te 
worden gedaan. Ik voel me als burger opgejaagd wild. Ik kan niet achter alle plannen aan. Ik kan 
niet iedereen proberen wakker te schudden. In dit tempo kan de burger niet eens wakker worden en 
ingrijpen. (je hoeft maar één mededeling te missen in de plaatselijke krant of via internet, en het 
gaat al mis) 
Het is dan ook voor mij als burger moeilijk op de (procedureel) juiste manier en snel te reageren 
voordat ook dit luik van inspraak weer voorbij is. Vele mensen die ik het vertel hebben geen idee 
van wat gaande is. Men werkt hard en hoopt dat de politiek haar belangen behartigt. Het is lastig 
elke mededeling van de gemeente in de krant achterdochtig af te wegen en te reageren of men 
beschoten wordt.  In de omgeving hoort men ook. ''ach jongen mooi hoor maar ze doen toch waar 
ze zin in hebben'' Een gelatenheid die door kwaadwillenden met deze regio wordt geassocieerd. Dat 
de gemeente op deze dingen speculeert is niet goed. Erg boos kan ik worden als in een artikel in de 
nieuwsbode  de burgemeester nota bene weet te vertellen dat platform storm in beeld is bij de 
politie. (nieuwsbode 1/8/2018) Het is niet goed te praten dat er dreigbrieven worden gestuurd, dat 
ben ik helemaal met hem eens. Het wordt echter wel tijd dat het rijk en de gemeente de 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen agressieve rol om mee te beginnen. 
Agressief beleid zorgt dat er te grote zonneparken en windmolenparken komen. Door niet te 
luisteren vervolgens en draagvlak en participatie belachelijk te maken en daarna nog eens mede te 
delen dat de oppositie in beeld is bij de politie, is de overheid in haar slechtste, opressieve  rol. Ik 
hoop dat die verantwoordelijkheid wordt gezien en genomen voordat vingertjes naar anderen 
priemen!!! 
Dit is dus niet alleen een visie document maar ook een protest tegen deze onjuiste manier van 
omgang met de burger. Ik hoop dat dit ter harte zal worden genomen. 
 
Ik mijn onwetendheid met de precieze procedures in dit veld stuur ik dit naar gemeente als 
visiedocument en als bezwaar tegen de omgevingsvergunning. Verder stuur ik het naar de 
provinciale staten, de commissaris van de Koning in Drenthe. Naar Cittaslow voor bezinning, naar 
de provincie in de hoop dat zij hun verantwoordelijkheid nemen daar zij vetorecht over plannen van 
deze grootte hebben, naar het Dagblad van het noorden, naar het college van Ben W voor evaluatie 
over besluitvorming, naar plaatselijke kranten, naar RTV Drenthe, naar alle leden van de raad en 
alle wethouders, naar de Natuur en milieufederatie naar het Drentse Landschap, naar  buurtgenoten, 
naar dorpsbelang, naar platform storm om iets te noemen. 
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