
 
 
 
 
Provincie Drenthe 
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Enschede, 27 juli 2012 

Betreft: onterecht communicatie Tegenwind van de Veenkoloniën brief 10 juli 2012  

 

 

 

Geachte Statenleden, 
 
Hierbij willen wij reageren op de brief van 10 juli jongstleden, die u namens de Tegenwind van de Veenkoloniën is 
toegekomen, betreffende de windturbinepark Drentse Monden en Oostermoer.  
 
De Tegenwind van de Veenkoloniën stelt in hun brief dat de Provincie foutief geïnformeerd is door de firma 
Raedthuys door het rapport van de firma Newcom Research & Consultancy van juli 2008 “Opinieonderzoek 
windenergie” te presenteren en daarbij te concluderen dat er draagvlak is voor windenergie in Drenthe. Daarnaast 
stelt de Tegenwind van de Veenkoloniën dat de geschillencommissie MOA volgens een uitspraak op 1 mei 2012 
heeft beoordeeld dat het onderzoek dat door Newcom Research & Consultancy juist is uitgevoerd, maar dat 
meerdere conclusies uit dit onderzoek onjuist zijn weergegeven in het rapport. Volgens hen zou u als Statenlid foutief 
zijn geïnformeerd en heeft dit mogelijk consequenties gehad voor uw beslissingen jegens windenergie. 
  

De geschillencommissie MOA heeft echter in haar oordeel gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat 
onderzoekbureau Newcom de onderzoeksgegevens in het rapport “Opinieonderzoek windenergie” van juli 2008 
onjuist heeft gehanteerd. De geschillencommissie geeft hierbij aan dat het onderzoek van Newcom Research & 
Consultancy deugdelijk is uitgevoerd, voldoet in de daaraan in kwalitatief opzicht te stellen eisen en de kwalitatieve 
toets heeft doorstaan. Wel zegt de geschillencommissie dat in de samenvatting de alinea ‘geschikte locaties’ voor 
verbetering vatbaar is. Hierin had niet de conclusie mogen staan dat ‘het onderzoek uitwijst dat 74 procent van de 
Drentse bevolking de mening deelt dat het plaatsen van windmolens in open veengebied, agrarische gebieden of 
weilanden gepast is’. Hier hadden de werkelijke cijfers uit hetzelfde rapport apart gerapporteerd moeten worden 
(zie bijgevoegde bijlage).  
 
De stelling van de Tegenwind van de Veenkoloniën dat er meerdere conclusies uit het door Newcom Research & 
Consultancy onderzoek onjuist zijn weergegeven in het rapport is onterecht.  
 
We willen u in het vormen van uw besluit en reactie op de vragen van de Tegenwind van de Veenkoloniën, dan ook 
verzoeken om deze brief en bijgevoegde bijlagen in acht te nemen.  
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
drs. Neil van der Veer  
Directeur Newcom Research & Consultancy 
 
 
Bijlage: persbericht Newcom Research & Consultancy 9 mei 2012 


