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Geachte Staten, 

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn 
vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. 

Wij zijn voor toepassing van duurzame energie, maar niet op een wijze die 
afbreuk doet aan het woon- en leefklimaat in onze gemeente. Bij alle 
voorliggende opstellingsvarianten zal er sprake zijn van een versterkte 
krimpproblematiek, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Alle 
stimulerende maatregelen die wij als gemeente, in gezamenlijkheid met 
maatschappelijke partners, ondernemen om de krimp op te vangen en om het 
ondernemersklimaat en recreatie en toerisme te stimuleren, worden hierme 
teniet gedaan. 

Uit het namens de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal 
uitgevoerde draagvlakonderzoek blijkt dat draagvlak nagenoeg ontbreekt. Ruim 
80% van de respondenten heeft zich tegen het windpark uitgesproken. Ook 
onze ondernemers hebben negatief op de plannen gereageerd. 
Hiermee staat de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan sterk onder 
druk. 

Om bovengenoemde redenen zijn wij voorstander van zonne-energie als 
alternatief voor het beoogde windpark. Mocht blijken dat niet de gehele 
taakstelling te verwezenlijken is met zonne-energie, dan zijn ook combinaties 
van beide vormen van duurzame energieopwekking denkbaar, waardoor de 
schadelijke invloed van het windpark aanzienlijk kan worden teruggedrongen. 

Wij hebben Minister Kamp gevraagd om in de besluitvorming ook alternatieven 
voor windenergie te betrekken. 
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Op bijgaande tekening ziet u de positie van het windpark ten opzichte van de 
woonkernen Stadskanaal en Musselkanaal en de woonlinten in het Monden 
gebied. 

Wij verzoeken u zich in deze materie te verdiepen en ons alternatief te 
betrekken in i w overwegingen. Uiteraard zijn wij bereid u nadere informatie 
verstrekken en zien uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeesteren wethouders 

Je heer G.J. van der Zanden 
secretaris 

de h ir R.P. Plieger 
locoburgemeester 



GEMEENTERAAD 
G V. M E E N T E 

Stadskanaal 
MOTIE (vreemd aan de orde) 
Op grond van artikel 26 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal. 

Aan De voorzitter van de raad 

Van E.P. Hofstra en A. Ploeger 

Datum 26 januari 2015 

Kenmerk "Dit wordt door de griffie ingevuld." 

Datum "Dit wordt door de griffie ingevuld." 
ontvangst: 

Onderwerp: Faciliteren alternatieven windmolenpark Drentse Monden Oostermoer 

De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op: 26 januari 2015 

Spreekt uit: 

Dat de raad op 17 november 2014 een motie heeft aangenomen tegen de huidige plannen voor 
realisatie van het windpark De Drentse Monden Oostermoer voor het opwekken van duurzame 
energie; 
er namens de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal een onderzoek is ingesteld naar 
het draagvlak voor dit windpark, 
dat 80% van de respondenten van onze gemeenschap Stadskanaal tegen deze plannen van het 
windpark is; zodat geconstateerd mag worden dat het draagvlak voor de realisatie van het 
windmolenpark nagenoeg ontbreekt, 
de maatschappelijke uitvoerbaarheid, en zodoende draagvlak, een noodzakelijke voorwaarde is voor 
de uitvoering van dit plan; 
er signalen zijn dat onderzoek wordt gedaan naar ontwikkeling van alternatieve plannen, in de vorm 
van het realiseren van velden met zonnepanelen. 

Overwegende dat: 
Duurzame energie een belangrijk doel is om na te streven in het algemeen en specifiek onze 
gemeenschap van Stadskanaal; 
het daarom zeer wenselijk is dat dergelijke alternatieve mogelijkheden worden onderzocht; 
een zonnepanelenplan qua energetische en financiële opbrengst vergelijkbaar zou kunnen zijn met het 
beoogde windpark, te weten in totaal 150 MW (megawatt); 
zonnepanelen minder overlast zullen veroorzaken en de aanleg en onderhoud van zonnepanelen 
minder specialistisch is en daarmee meer kansen voor werkgelegenheid biedt dan voorliggend plan 



voor een windpark. 

Draagt het college op om; 
alternatieve mogelijkheden voor het winnen van duurzame energie actief te verkennen, te 
ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren; 
daartoe gebruik te maken van bewegingen en/of initiatieven vanuit het gebied of regio; 
deze bereidheid tot actieve medewerking om te komen tot een alternatieve invulling van de beoogde 
opbrengst in MW (megawatt) kenbaar te maken aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de 
Provincies Groningen en Drenthe, de minister van Economische Zaken en de Tweede Kamerfracties 
en deze motie toe te zenden aan het college en de raad van de gemeente Borger-Odoorn en 
de gemeeente Aa en Hunze, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Datum: 

Ondertekening: 

26 januari 2015 

De fractie van de PvdA 
E.P. Hofstra 

De fractie van CDA 
G. Brongers-Roffel 
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A.I 

De fractie van GBS 
A. Ploeger 

De fractie van^MVD 
E. Nijenba 

De fractie van D66 
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