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Stadskanaal, 1 juni 2021
C.C.: Gemeenteraad van Borger-Odoom 

Gemeenteraad van Aa & Hunze.

Aan de Provinciale Staten van de Provincie Drenthe,

Geachte leden van de Provinciale Staten van de Provincie Drenthe,

Ruim tien jaar geleden werden de plannen voor de realisatie van Windpark Drentse Monden 
Oostermoer goedgekeurd door de Rijksoverheid. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben drie 
initiatief nemende partijen tezamen hun plannen bij de Rijksoverheid ingediend alsof het één wind- 
turbineplan betrof. Omdat op deze wijze het totale opgesteld vermogen van de drie afzonderlijke 
initiatieven dan meer dan 100 megawatt, zou bedragen de windplan kon het plan aldus onder de 
Crisis- en herstelwet vallen en kon op grond daarvan de Rijkscoördinatieregeling (de RCR) worden 
toegepast, waardoor de betrokken Gemeentes en de Provincie buitenspel werden gezet.

Nu, tien jaar later, is de bouw bijna voltooid. In naam is het één windpark, maar de drie windparken 
functioneren elk apart in afeonderlijke rechtspersonen. Alhoewel voor de toepassing van de RCR 
het windplan als initiatief werd beoordeeld, maar de drie windparken in twee gemeentes worden 
geëxploiteerd, wordt er per gemeente afeonderlijk met hun inwoners gecommuniceerd. Ondertus
sen is er wel één directeur voor het hele windpark en ligt ook het gehele windplan in de provincie 
Drenthe, s Het is daarom niet logisch dat beide Gemeentes apart met hun inwoners communice
ren. Hoe dit vervolgens ontaard in een communicatieve ramp leest u hieronder.

Twee jaar geleden trapte de Gemeente Aa en Hunze af met de oprichting van een Omgevings Ad
viesraad, kortweg de OAR. De bedoeling van dit plan was om een dialoog op te zetten tussen de 
initiatiefnemers van Windpark Drentse Monden Oostermoer en de omwonenden. Rob Rietveld had 
ervaring in het begeleiden van dergelijke processen en zou dat hier ook gaan doen. Aanvankelijk 
had alleen Gemeente Aa en Hunze een OAR, maar sinds een paar maanden is deze overlegcon- 
structie ook in Borger-Odoorn tot stand gekomen.

Twee jaar later mochten de omwonenden van Aa en Hunze, het deel Oostermoer, in de krant le
zen dat de initiatiefnemers bij monde van directeur Wim Wolters de stekker uit het overleg hadden 
getrokken. U, Gemeenten en Provinciale Staten, was het daar niet mee eens maar u kreeg te ver
staan dat het nu aan u was om het overleg met de omwonenden te regelen. De initiatiefnemers 
waren uitgepraat. Tot op heden is er van overleg met de omwonenden geen sprake meer geweest. 
Het overleg beperkt zich tot dat van initiatiefnemers met de overheid.

We kunnen de conclusie trekken dat de OAR in Aa en Hunze geen succes was, hetgeen tot alleen 
maar meer onvrede in het gebied heeft geleid. Wat resteert is de OAR van Borger-Odoorn. Echter 
veroorzaakt deze situatie daardoor dat er nu geen enkel overleg meer plaatsvindt met de andere 
helft van het gebied. U weet ook dat de onvrede over de komst van het windpark in de gemeente 
Borger-Odoorn zeker niet minder was dan in de gemeente Aa en Hunze. Wij zien dan ook een her
haling van zetten aankomen, waarbij de omwonenden staan wederom in de kou staan en de initia
tiefnemers, zoals vanaf het allereerste begin, totaal niet geïnteresseerd zijn in de belangen van de 
omwonenden.

Onder het mom van “Ook wij waren geen voorstander van dit windpark”, geven uw gemeentes ver
der aan niet te willen handhaven over de naleving van de gemaakte afspraken en wijzen zij nu 
naar het Rijk. Hiermee laat u uw burgers in de steek. U heeft uw handen van hen afgetrokken en 
steekt geen vinger uit om de communicatie met uw burgers vlot te trekken. Wel is er nog een Ge- 
biedsfonds, maar in de besteding van de daaruit beschikbare middelen hebben omwonenden we
derom geen stem. Directe buren worden niet gecompenseerd maar in plaats daarvan moeten de
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inwoners van 2e Exloërmond zich laten afschepen met de aanleg van een speeltuintje en een ont
moetingscentrum.

\'«Hl

CS)
w

I
10

I
tM

Wij vragen u dan ook de hand in eigen boezem te steken, uw verantwoordelijkheid naar uw inwo
ners te nemen en te reflecteren op het mede door gebrek aan uw initiatief ontstane dilemma voor 
de omwonenden van deze ramp.

Onze vraag aan U is derhalve: hoe gaat u dit oplossen?

Uiteraard verheugen we ons op een reactie uwerzijds die we graag binnen 14 dagen tegemoet

Hoogachtend,
Stichting Platform Storm
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