
  
Geachte leden van de Statencommissie omgevingsbeleid, 

  

Ter aanvullende informatie sturen wij u hierbij de mail die wij gisteren hebben verstuurd aangaande 

agendapunt 11 van bovengenoemde vergadering als reactie op de aanbiedingsbrief van de resultaten eerste 

fase. Dit is naar onze mening weer een voorbeeld dat er voor en over ons wordt beslist en niet met ons wat 

in deze problematiek naar onze mening zeker wel wenselijk zou zijn. Ten slotte wordt er wel voortdurend, 

en zeker in dit kader, gesproken over de noodzaak van burgerparticipatie. Dit is zeker geen stimulans 

hiervoor. 

  

Namens Tegenwind Veenkoloniën  
  

Met vriendelijke groet, 

  

  

Rob Rietveld 
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Van: Tegenwind Hunzedal [mailto:Woordvoerder@tegenwindhunzedal.nl]  

Verzonden: maandag 9 januari 2012 16:11 
Aan: Post@drenthe.nl 

CC: 'Peter van der Veen'; bwassink@aaenhunze.nl; gemeente@borger-odoorn.nl 
Onderwerp: Medewerking aan gebiedsvisie windenergie. T.a.v. dhr. R. Munniksma, W. Huizing en E. 

Diekema 

  

Geachte heren Munniksma, Huizing en Diekema, 

  

Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van de begeleidende brief bij het rapport van “gebiedsvisie 

energie, resultaten eerste fase”, met kenmerk 50/3.10/2011010367, waarin gesteld wordt dat er geen 

bereidheid zou zijn van de geïnterviewde groeperingen bij het meehelpen met het opstellen van de 

gebiedsvisie windenergie. Ons is nooit gevraagd of wij hieraan zouden willen deelnemen. Zoals gevoeglijk 

bekend mag zijn bij alle betrokken partijen, hebben wij een positieve grondhouding ten aanzien van de 

opstelling van deze gebiedsvisie en het energievraagstuk in het algemeen. Wij vinden het dan ook zeer 

vervelend om op deze manier een stempel opgedrukt te krijgen van een groep die wel klaagt, maar niet 

bereid is om op een positieve manier mee te werken aan een mogelijke oplossing. 

  

Natuurlijk zijn wij, mede gezien onze vertegenwoordiging van onze achterban, niet geheel vrij om ons op 

voorhand de verbinden aan de uitkomst van deze gebiedsvisie maar wij zijn zeker bereid om in het belang 

van alle betrokkenen op een positieve manier mee te werken aan het proces en zijn  daarom graag bereid 

hierover met u in gesprek te gaan. Wij hopen dat u van ons aanbod gebruik gaat maken. 

Van:    "Tegenwind Hunzedal" <Woordvoerder@tegenwindhunzedal.nl>
Aan:    " De heer H. Hornstra" <h.hornstra@drenthe.nl>, "De heer A. Huizing" <a....
Datum:    10-1-2012 8:47
Onderwerp:   Vergadering Statencommissie omgevingsbeleid 11 januari 2012
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Namens Tegenwind Veenkoloniën 

WindNee 

PlatformStorm 

Tegenwind N33 
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