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\üindmolenpark Drentse Veenkoloniën.

Geachte minister,

FÍermee vnr^gt ons college uw aândacht voor het navoþende.

Uw besluiworming omtrent de realisatie van een \ü{indmolenparkDrentse Veenkoloniënzalnaar
verwachting zeer binnenkoft gaan plaatsvinden.

rct qgg bekend zr1ndat de gemeenteraad van Borger-Odoom en ons college met u van mening
venchillen over de Íute van draagvlalwetkijgi"g bij de inwoners van het geplande zoeþebied.-

t"_dl, veröand wijzen wij u ook nog op de door burgemeester VLLJ. Out aan u gezonden brief
d.d.22 okober 2074, die als bijlage is bijgevoegd.

Met de gemeenten Aa en Htrnze en St¿dsl¡anaal is gezamenlijk besloten over re gaan ror her
houden van een geheel onafhanlalijk Draagvlakonderzoek Dit is thans gaande èn de resultaten
daarvan zullen op 9 december2)l4 belend worden gemaak.

De raad van Borger-Odoorn, in vergadering bijeen op 20 november 2)l4,heeftin het kader van
het Draagvlakonderzoekvenus uw besluiworming een motie aangenomen, die eveneens als
bijlage is bijgevoegd.

Ons college is opgedragen alles te doen wat in onze macht ligt om rc voorkomen dat u tot
definitieve besluiworming overgaat, nog voordat de genoemde onderzoelsresultaten bekend zijn
gemaak.
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\Wij verzoeken u- gehoor te geven aan de motie en eerst de resulaten van het Draagvlakonderzoek
te beoordelen, alvorens u tot definitieve besluiworming overgaâr.
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Borger-Odoorn

Motie (\4'eemd øan de orde vsn de dag) Ondervverp: I)rentse Monden Oostermoer

De gemeente¡aad van tle gemeente Borger-Odoorn, in vergadering bijeen op 20 november 2014

De raad,

constaterende dat:

l{et beoogde windmolenpa¡k Drentse Monden en Oostermoer in de plannen zoa1s
gepresenteerd bij spa in 2' Exloërmond op l7 september 2014 groter wordt dan
oorspronkelijk in de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe staat weergegeven, waarbij:. De windtnolens geclusterd langs de provincie en de westelijke gerneentegrens van de

gem eente Stadskanaal zullcn worden geplaatst;
¡ Dat in de nieuwste plannen ook het gebied tussen Drouwenermond en Nieuw Buinen

dreigt te worden vol geplaatst met windmolens;
De minister nog voor de uitkomst van het draagvlak onderzoek een besluit zou kunnen
nemen;
De Vereniging van Bedrijven in de kanaalstreek en de Ondernemersvereniging Buinermond
zich tegen de vestiging van het windmolenpark hebben uitgesproken;

Is van mening dat geringschattend met de mening en gevoelens van de inu,oners wordt omgegaan,
indien de minister voor de uitkomst van het draagvlakonderzoek een besluit zal nemen.

Draagt het college op om alles wat in hun macht ligt te doen om te voorkomen dat er een besluit
wordt genomen voordat de uitkomsten van het draagvlakonderzoek bekend zijn en daartoe onde¡
andere deze motie door te sturen naar Provillciale Staten van Drenthe en Groningen, Gedeputeer<le
Staten van Drenthe en Groningen, de gemeenteraden en colleges van Aa en Hunze en Stadskanaal
en de Tweede Kamer en de Minister van Economische Zaken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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$Tindmolenpatk D¡entse Veenkoloniën

Geachte minister,

Opnieurv richt ik mij tot u om, rnede narnens de gemeenteraad en het college van Borger-
Odoom, mijn grote zorg uit te spteken over het proces rond de Rijkscoördin^tieproceãure om re
komen tot een gtoot windmolenpatk in de Dtentse Veenkoloniin. Hoewel het sàndpunt van de
gemeente nog steeds is d¿t een $oot'windmolenpa-tk niet past in onze gerneente , ziiiwij
wel bestuu¡lijk en ambtelijk op diverse momeoten aan tafel geschoverr. Steeds vanuit het
perspectief dat het belang of de doelstelling van de ene partij niet onevenrerlig ten koste mag
gaan v"rl de belangen van anderen. Eetder berichtte ik u over onze constatering dat .. ,rog i.".
begin kan worden geconstâteetd van het ontstaan van enig dtaagvlak, uitetaard met uitzondeting
van de directe kringen rond de initiatiefnemets. Dit dtaagvlak is doot één van uw voorgangers,
mevrouw Van der }loeven nadrukkeliik vetbonden ean de toenmalige plannen van de
initiatiefnemers.

In uvu reactie van 1 0 maart 2014 ftenmerk DGTED-ED / 14038469) geeft u aan dat u heeft
geconstateetd d begin hebben ingespannen en zich nog steeds
inspannen voot de bewoners van het gebied.
Uitetaatd zie ik wen zijn ondernomen om de bevolking te
informeten, maar ik constateer vootal dat dit tot op heden niet tot overbnrgging tichtinf de
bevolking heeft geleid, Er is vaak geen sprake van communiceten of in gespiek-gaan, ,rrã*.,r*
het eenzijdig zenden van informatie, Dit is extra teleurstellend, omdat door de gãmeente irr
werksessies aandacht is gevraagd voor de communicatie naa¡ onz€ inwoners en
volksvertegenwoordiging, Onze gemeent€taâd heeft uitgesproken het teleutstellend te vinden hoe
één en ander door de Rijksoverheid en de initiatiefnemers is opgepakt.
Dieptepunt waren de recente bijeenkomsten in Bareveld en 2" Exloërmond, waat opnieuw een
gebtek aan inlevinçvermogen bleek bij de initiatiefnemers, zowel in de wijze waarop de
bijeenkomsten wetden georganiseetd als in het vedoop van de avond. Mogelijkheden om in
dialoog te gaan werden deels vermeden, Ik tealiseer mij dat dat geen gemakkelijk gesprek zou zijn
geworden, maat het uit de weg gaan efvarl zette veel kwaad bloed. Daamaast werã op
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ov€rsPannerl en niet adequate rvijze omgegaan met het kanaliseren van de ernoties van de
tegenstrevets.

De komende rvcken laten wij, sârnen met de gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal, een
draagvlakondcsock uitvoercn. !üij hopen dat dit aanknopingspunten gaat opleveren om wel tot
draagvlak te komen. Zeker is dat dat geen eenvoudige opgavc zal zijn.I)e sfeer is grimmþ, de
stellingen ziin verhard. He t zal een grote inspanning va¡ de iniriatiefnemers vregen orn zaken in
beweging te kdjgen. vermoedelijk zai daarbij steun van de zijde van uw depattement
onontbeerliik zijn. Net zoals dat zal gelden voor steun van de provincie Drenthe cn van ons als
lokale overheid,

Graag deel ik binnenkott onze bevi¡dingen met u, En ga ìk het gesprek met u aan om zaken te
kunnen afspreken om het verüouwen in de overheid terug te winnen, Vert¡ourve¡ waan'an ik
helaas moet constateren dat het bij een groot aantal vân onze inloners is verdrvenen.

Hoogach
De

M.LJ


