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Oostermoer 

Geachte Staten, 

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn 
vergadering van 17 november 2014 heeft aangenomen. 

Ook als college maken wij ons zorgen over de schaal waarop windenergie op 
ons afkomt. Het windpark is gelegen ten zuidwesten van onze gemeente en 
sluit direct aan op de bebouwing langs het kanaal (het Stadskanaal) en op de 
kernen Stadskanaal en Musselkanaal. Het windpark heeft daardoor een grote 
invloed op het woon-, werk- en leefklimaat in onze gemeente. 

De taakstelling om in het grensgebied 150 MW te realiseren, betekent dat de 
landelijke omgeving een geheel ander - industrieel - karakter krijgt. Visueel 
ontstaat er een aaneenschakeling van turbines met een hoogte van 200 meter, 
ongeacht de gekozen opstellingsvariant. De kwaliteit van het wonen is juist de 
rust en de ruimte. Deze kwaliteiten worden met de realisatie van het windpark 
tenietgedaan. Voor een kwetsbaar gebied, dat al te maken heeft met krimp, 
zijn de gevolgen niet te overzien. 

Wij dringen erop aan om niet de taakstelling bepalend te laten zijn, maar de 
mogelijkheden om windenergie op een acceptabele wijze in te passen in het 
gebied. Het creëren van draagvlak bij de bevolking is daarbij essentieel. Wij 
constateren dat dat tot op heden niet of nauwelijks is gebeurd. Samen met d 
gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn voeren wij daarom een onderzoek 
uit naar het draagvlak voor windenergie onder de inwoners. 
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In het verlengde van de motie van de raad vragen wij de Minister van 
Economische Zaken om de uitslag van het draagvlakonderzoek te betrekken in 
de besluitvorming. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

de heer G.J. van der Zanden 
secretaris 

mevrouw B.A.H. Galama 
burgemeester 
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MOTIE (vreemd aan de orde) 
Op grond van artikel 26 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal. 
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De voorzitter van de raad 

PvdA, GBS, CDA, ChristenUnie, SP 

17 november 2014 

13a 

17 november 2014 

Onderwerp: Drentse Monden Oostermoer 

De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op: 17 november 2014 

Spreekt uit: 

De raad, 

Constaterende dat: 

De raad van Stadskanaal op 3 juni 2013 tegen de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe heeft 
gestemd. 
Het beoogde windmolenpark Drentse Monden & Oostermoer in de nieuwste plannen groter 
wordt dan oorspronkelijk in de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe staat weergegeven; 
De windmolens geclusterd langs de provincie- en de westelijke gemeentegrens van de 
gemeente Stadskanaal zullen worden geplaatst. 
Dat in de nieuwste plannen ook het gebied tussen Drouwenermond en Nieuw-Buinen dreigt 
te worden volgeplaatst met windmolens. Dit in tegenstelling tot de Gebiedsvisie. 
De minister nog voor de uitkomst van het draagvlakonderzoek 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 de mening van de inwoners geminacht wordt 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 het nu 
voorliggende grootschalige windmolenplan tot stand zal komen en daartoe onder andere deze motie 
door te sturen naar Provinciale Staten van Drenthe en Groningen, Gedeputeerde Staten van Drenthe 
en Groningen, de colleges en gemeenteraden van Aa & Hunze en Borger-Odoorn en de Minister van 
Economische Zaken enzovoorts. 



En verzoekt de gemeenteraden van Aa & Hunze en Borger-Odoorn deze motie te ondersteunen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Datum: 17 november 2014 

Ondertekening: 

De fractie van PvdA 
E.P. Hofstra 

De fractie van CDA 
G. Brongers-Roffel 

De fractie van SP 
E. Idema 

De fractie van GBS 
A. Ploeger^ 

De fractie van ChristenUnie 
IJ. Sterenborg-Kooij 


