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Statengriffie

Van: Rob Rietveld (privé) <Rob.Rietveld@waribo.nl>
Verzonden: donderdag 28 november 2013 10:20
Aan: Statengriffie; Ria Veenstra; Albert Huizing; Ad van Berkel; Bert Vorenkamp; Diek 

Dijkstra; Frederik van Lookeren Campagne; Herman Beerda; Hans Hornstra; Hans 
Kuipers; Jan Arie van Berkum; Jan Luuk Stel; Martijn van Middelaar; 'De heer R. 
Fokkens'; Theun Wijbenga; Gabrielle van Dinteren; Louise Smits; Maaike Bakker; 
Margriet Stijkel-Kuipers; Marianne van der Tol; 'Mevrouw M.S. Pauwels-Paauw'

CC: Rein Munniksma; Liesbeth Brouwer
Onderwerp: Irritatie bij inspreken CIE OGB PS Drenthe door Tegenwind groepen
Bijlagen: PS statenstuk_2013-584_Burgerinitiatief_Tegenwind_def.pdf

Geachte leden van de Statencommissie OmgevingsBeleid van de Provinciale Staten van Drenthe, 

“U heeft zelf gevraagd voor het inspreken gisteren tijdens uw commissie vergadering!” 

Met verbazing heb ik kennis genomen van de irritatie zie zou zijn ontstaan over het inspreken van actievoerders 

tegen de grootschalige windenergie parken in de Veenkoloniën. Let wel, veel van deze mensen zijn niet tegen 

windenergie, maar wel tegen de grootschaligheid van de in procedure zijnde parken en de kaderstelling. 

Ik moet ten aanzien van deze irritatie concluderen, dat de commissieleden die over dit inspreken geïrriteerd zijn, 

niet goed op de hoogte zijn van de door hun zelf behandelde en geaccordeerde stukken. Zoals u weet, hebben wij 

een burgerinitiatief gestart om argumenten voor de keuze van het huidige zoekgebied windenergie duidelijk te 

krijgen. Dit verzoek is door uw presidium verworpen. Het presidium vond echter dusdanig belangrijk (en ook gezien 

de grote hoeveelheid ondertekenaars), dat men bij behandelingen die nog zouden komen over dit onderwerp, de 

keuze van het zoekgebied als heroverweging mee zou willen nemen. Hierbij is ook de behandeling van de 

energiepotentiekaart als moment aangegeven. Zie hiervoor onderstaande deel van het statenstuk (2013‐584) of het 

gehele statenstuk dat als bijlage bij deze mail is toegevoegd.  Het zou deze commissieleden sieren zich te 

vergewissen van de achtergronden alvorens de media op te zoeken. 

‐ 

“Echter het Presidium staat in beginsel sympathiek en positief tegenover een burgerinitiatiefvoorstel. 
Om die reden wordt voorgesteld om het inhoudelijke verzoek – het opnieuw in overweging nemen van 
het zoekgebied voor grootschalige windenergie in Drenthe – mee te nemen in de nog te voeren discussies  
die in op een later tijdstip nog zullen worden gevoerd. 
 
Het Presidium stelt om die reden voor om – op grond van artikel 2 lid 2 sub b jo. artikel 4 Verordening 
burgerinitiatiefvoorstellen Drenthe – te beslissen het verzoek van Tegenwind Veenkoloniën op formele 
gronden niet te honoreren, maar de heroverweging van het zoekgebied voor grootschalige windenergie 
mee te nemen: 
 
1. in de discussie over de actualisatie van de Omgevingsvisie, 
2. bij het vaststellen van de Energiepotentiekaart en 
3. bij de rapportage van Gedeputeerde Staten over de Gebiedsvisie.” 

‐ 

Ik vind het jammer dat ik wegens familieomstandigheden gisteren niet aanwezig heb kunnen zijn. Ook ik had willen 

inspreken en misschien zou ik dan wel duidelijk hebben gemaakt waarom er tijdens deze vergadering ingesproken 

wordt. Ik had zeker ook inhoudelijk wel op de energiepotentiekaart ingegaan. Als voorbeeld de windsnelheidskaart 

die onderdeel uitmaakt. Deze kaart geeft de windsnelheden weer op 10meter hoogte. U zult inmiddels wel weten 

dat windturbines iets hoger zijn. Heeft u wel de juiste gegevens om een juiste beslissing te maken. De 

windsnelheidskaarten (van de juiste hoogte) geven juist aan dat dit element voor heel Drenthe grotendeels gelijk is 
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en geen argument vormt voor de keuze van een bepaald gebied! Dit laatste past dan weer bij de intentie van het 

presidium t.a.v. de heroverweging. 

Nog even ten aanzien van irritatie over sommige acties: Als we het over ethiek gaan hebben, zullen partijen het 

nooit eens worden is de ervaring en met sommige van onze acties zullen we inderdaad de grens opzoeken en voor 

sommigen is het dan over deze virtuele grens. Wij vinden het bijvoorbeeld ethisch niet acceptabel dat een 

democratisch vastgesteld document als de gebiedsvisie windenergie door de initiatiefnemers middels een 

dictatoriaal systeem als de RcR getracht wordt voor hun eigen belang onderuit te halen. Dit is een duidelijk 

minachting voor de Nederlandse opzet van de democratie en ook een minachting voor u als democratisch gekozen 

volksvertegenwoordiging van Drenthe. Uw keuze doet er niet meer toe en wordt dus niet gerespecteerd! Hoe ligt 

hier de ethiek? 

Terugkomend op het inspreken. Zoals aangegeven, het is een gevolg van de keuze van het presidium hoe om te gaan 

met ons Burgerinitiatief. U als commissie had kunnen verwachten dat er door de tegenwindgroepen ingesproken 

zou worden. U heeft het immers zelf aangegeven als moment om dit te doen!   

Met vriendelijke groet en altijd tot een nadere toelichting bereid, 

 

Rob Rietveld 

Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën 

+31 646375095 

 

.cc Media en besturen actiegroepen 
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Inleiding  

Op 26 juni jl. heeft de Commissaris van de Koning een burgerinitiatiefvoorstel ontvangen van Tegen-
wind Veenkoloniën, uit handen van de heer R. Rietveld. Tegenwind Veenkoloniën is een samenwer-
kingsverband van Platform Storm (Borger-Odoorn), Tegenwind N33 (Veendam), WindNee (Boerveen), 
Tegenwind Hunzedal (Greveling) en Tegenwind Weijerswold (Coevorden). 
 
Het voorstel betreft het verzoek de volgende vraag te agenderen voor de vergadering van Provinciale 
Staten: “Het besluit van Provinciale Staten uit de vorige statenperiode, om een deel van de Provincie 
Drenthe aan te wijzen als zoekgebied voor grootschalige windenergie, te heroverwegen en vervolgens 
op basis van argumenten te zoeken naar de beste locaties voor windturbines in Drenthe.” 
 
Toelichting op het verzoek 
De toelichting op het verzoek geeft het volgende aan. 

 Bij het vaststellen van de Drentse Omgevingsvisie in 2010 is een deel van de provincie op de 
kaart gezet als zoekgebied voor windenergie. Tot op heden zijn er geen argumenten door Provin-
ciale Staten aangevoerd die deze keuze onderbouwen; 

 Als Provinciale Staten de keuze die in 2010 is gemaakt niet kunnen onderbouwen, vragen de initi-
atiefnemers de staten de keuze te heroverwegen en ruimte te maken voor een ander besluit. 

 
Toelichting op de procedure 
De procedure voor indiening, agendering en behandeling van een burgerinitiatiefvoorstel is als volgt. 

 Het voorstel wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van Provinciale Staten. 

 Hierna vindt door de Statengriffie toetsing van het voorstel plaats aan de formele en inhoudelijke 
voorwaarden die hieraan worden gesteld, zoals vastgesteld in de Verordening burgerinitiatiefvoor-
stellen Drenthe. 

 De Statengriffie adviseert Provinciale Staten over de agendering van het verzoek. Provinciale 
Staten nemen op grond hiervan een besluit over de agendering van het onderwerp in de eerst-
volgende vergadering na de datum van indiening, met een minimale tussenliggende termijn van 
twee weken. I.c. is dit de vergadering van 25 september 2013. 

 Indien de staten concluderen dat sprake is van een geldig verzoek en het verzoek toewijzen, 
agenderen zij het voorstel in beginsel voor de (dan) eerstvolgende statenvergadering. 

 De behandeling van het voorstel kan in een statencommissie plaatsvinden. 

 Tijdens de commissie- en/of statenvergadering krijgen de indieners de gelegenheid hun verzoek 
toe te lichten. 

 

Advies 

Het verzoek om agendering van het bovengenoemde voorstel op formele gronden niet te honoreren. 
Het inhoudelijk verzoek – het opnieuw in overweging nemen van het zoekgebied voor grootschalige 
windenergie in Drenthe – mee te nemen in een nog te voeren discussie over de actualisatie van de 
Omgevingsvisie, de Energiepotentiekaart en de Gebiedsvisies. 

 

Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

Bespreking van het burgerinitiatiefvoorstel door Provinciale Staten; zorgvuldige besluitvorming.  
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Argumenten  

Een burgerinitiatiefvoorstel dient schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van Provinciale  
Staten en te voldoen aan een aantal in de Verordening burgerinitiatiefvoorstellen Drenthe gestelde 
formele voorwaarden. Eén hiervan is de ondersteuning van het verzoek door tenminste 500 kies-
gerechtigden. Het verzoek van Tegenwind Veenkoloniën voldoet aan deze en aan de andere gestelde 
formele voorwaarden.  
 
Verder mag een verzoek om geldig te zijn – om dus op de agenda van de staten te kunnen worden 

geplaatst – geen onderwerp betreffen waarover in de lopende statenperiode al een besluit is ge-
nomen of binnen afzienbare tijd zal worden genomen. 

Een burgerinitiatiefvoorstel dient vanwege zijn bijzondere karakter met aandacht te worden behan-
deld; een grote groep inwoners doet immers een appél op de staten. De initiatiefnemers van Tegen-
wind Veenkoloniën hebben meer dan 1000 handtekeningen aangeboden ter ondersteuning van het 
verzoek. 
 
Tegelijkertijd moet recht worden gedaan aan al genomen en (op korte termijn) nog te nemen politiek-
bestuurlijke besluiten door Provinciale Staten. Een eenmaal via de gebruikelijke weg genomen besluit 
van Provinciale Staten kan via de route van een burgerinitiatiefvoorstel niet opnieuw op de agenda 
worden gezet. Hiervoor kan (en moet) het reguliere besluitvormingsproces worden benut (inspreek-
recht).  
 
Het onderwerp van het verzoek van Tegenwind Veenkoloniën betreft het zoekgebied voor de plaat-
sing van windturbines in het Veenkoloniale deel van Drenthe (Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen 
en Coevorden). Meer specifiek betreft het de argumentatie die ten grondslag lag aan het besluit van 
Provinciale Staten in 2010 met betrekking tot de Omgevingsvisie, waarbij dat zoekgebied is vastge-
steld.  
 
In het licht van de beoordeling van het voorstel is de conclusie van het Presidium dat bij de vaststelling 
van de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe door Provinciale Staten op 26 juni jl. de eerdere keuze van 
Provinciale Staten voor juist dit zoekgebied na een uitvoerig debat bij meerderheid van stemmen op-
nieuw is bevestigd. Hieraan voorafgaand is het zoekgebied bovendien aan de orde geweest bij de 
behandeling van het voorstel over de Gebiedsvisie in de Statencommissie Omgevingsbeleid van 
12 juni jl.  
 
Tijdens die laatste vergadering hebben de initiatiefnemers van Tegenwind Veenkoloniën c.q. heeft de 
heer R. Rietveld, gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Hierbij is het standpunt van het samenwer-
kingsverband mondeling aan de staten toegelicht en bestond er voor de staten ruimte voor het stellen 
van vragen, waarvan gebruik is gemaakt.  
 
Verder is in dit kader van belang dat dit najaar de behandeling plaatsvindt van de Energiepotentie-
kaart Drenthe. Hierbij worden de potenties van duurzame energietechnieken – waaronder windener-
gie  – voor locaties in heel Drenthe onderzocht: ruimtelijke criteria en toepassingsmogelijkheden. De 
optelsom hiervan is de Energiepotentiekaart van de provincie Drenthe, die de vraag 'wat kan waar?' 
integraal beantwoordt. 
 
Later dit jaar zal bovendien de Omgevingsvisie worden geactualiseerd én volgt de rapportage van 
Gedeputeerde Staten over het overleg met betrokkenen naar aanleiding van de besluitvorming over 
de Gebiedsvisie. 
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Dit alles betekent dat er voor Provinciale Staten voldoende gelegenheid was en is om op basis van 
voorliggende argumenten het zoekgebied in heroverweging te nemen.  
Formeel voldoet het burgerinitiatiefvoorstel niet aan de betreffende Verordening en zal moeten worden 
afgewezen. 
 
Echter het Presidium staat in beginsel sympathiek en positief tegenover een burgerinitiatiefvoorstel. 
Om die reden wordt voorgesteld om het inhoudelijke verzoek – het opnieuw in overweging nemen van 
het zoekgebied voor grootschalige windenergie in Drenthe – mee te nemen in de nog te voeren dis-
cussies die in op een later tijdstip nog zullen worden gevoerd. 
 
Het Presidium stelt om die reden voor om – op grond van artikel 2 lid 2 sub b jo. artikel 4 Verordening 
burgerinitiatiefvoorstellen Drenthe – te beslissen het verzoek van Tegenwind Veenkoloniën op formele 
gronden niet te honoreren, maar de heroverweging van het zoekgebied voor grootschalige windener-
gie mee te nemen: 
1. in de discussie over de actualisatie van de Omgevingsvisie,  
2. bij het vaststellen van de Energiepotentiekaart en  
3. bij de rapportage van Gedeputeerde Staten over de Gebiedsvisie. 

 

Uitvoering/communicatie 

Na besluitvorming door Provinciale Staten zal Tegenwind Veenkoloniën schriftelijk over deze beslis-
sing worden geïnformeerd. 
 
 
 
Assen, 26 augustus 2013  
Kenmerk: 35/SG/201301016 
 
 
 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten, 
 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 26 augustus 2013, 
kenmerk 35/SG/201301016; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I Het Burgerinitiatiefvoorstel Tegenwind Veenkoloniën op formele gronden af te wijzen. 
II Het verzoek – zoals genoemd in het Burgerinitatiefvoorstel – om het zoekgebied voor  
 grootschalige windenergie te heroverwegen, te betrekken bij de actualisatie van de  
 Omgevingsvisie, bij de vaststelling van de Energiepotentiekaart en bij de rapprtage over 
 de Gebiedsvisie. 
 
 
 
Assen, 25 september 2013 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
 




