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Verzoek 

Veenkoloniën, 21 juni 2012 

Verzoek tot indienen en ondersteunen motie werking RCR t.a.v. Windparken 

Geachte commissieleden van de vaste Kamercommissie I&M, 
 
Naar aanleiding van de commissievergadering op 19 juni willen wij ons met het volgende verzoek tot 
u richten: 
 
Wij verzoeken u om toch over te gaan tot het indienen en steunen van een motie voor het 
opschorten (of conditioneel maken) van de RCR ten aanzien van de realisatie van Mega windparken 
ook binnen de aangewezen zoekgebieden. 
 
Het is algemeen bekend dat we in de huidige stand van zaken alleen praten over de situatie in de 
Veenkoloniën. Hier wordt ten opzichte van de provinciale toezegging in een klein gebied het 
negenvoudige getracht er door te drukken dan dat op basis van een evenwichtige verdeling nodig is 
om de IPO toezegging en daarmee de landelijke doelstelling te realiseren.  U verwacht van  de 
bewoners draagvlak en participatie maar ook zeker begrip en enthousiasme voor duurzame energie. 
Dit wordt ons echter wel heel moeilijk gemaakt door hetgeen tijdens de commissie vergadering 
besproken en wel/niet toegezegd door de minister. 
 
Wij hebben al eerder aangegeven dat de bewoners van dit gebied, onze achterban, best bereid zijn 
hun verantwoordelijkheid te neme om in gezamenlijkheid te komen tot een “gedragen” inpassing. 
Deze bereidheid wordt echter sterk gefrustreerd door de dreiging van de RCR. Hoe kunt u en de 
minister van ons verwachten dat wij hiermee aan de gang gaan, samen met de provincie, als het 
resultaat met één veeg aan de kant geschoven kan worden zonder dat hier door ons wat tegen in 
gebracht kan worden. Als beide opties open blijven staan (eigen inpassing provincie samen  met 
bewoners en de huidige Mega plannen van de initiatiefnemers) dan kan er niet door ons “gegokt” 
worden op een acceptabele afloop en rest ons niets anders dan vol de strijd aan te blijven gaan voor 
onze belangen. Volgens ons zijn er dan straks alleen nog maar verliezers en niet in de laatste plaats 
de duurzaamheidsgedachte. 
 
Er zal een duidelijke voorkeur en voorrang moeten worden uitgesproken en geborgd dat de 
gezamenlijke door bewoners en lokaal/provinciaal bestuur gemaakte inpassing uitgevoerd gaat 
worden en dat in dat geval andere “aanbiedingen” niet worden aangenomen. Dit was en is dan ook 
altijd de strekking geweest van ons verzoek tot aanpassing van de RCR werkingssfeer. 
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    Het toepassen van de RCR zou volgens ons  alleen maar dan moeten plaatsvinden als de beoogde 
doelstelling niet gerealiseerd wordt via de “normale” procedures en daarmee het landsbelang in 
het gedrang komt. 
     
Deze definitie vraagt dus om een opschorting van de RCR procedure voor ons gebied. Wij begrijpen 
dat dit niet onbeperkt kan duren maar er moet wel een kans gegeven worden. U kunt dit afdwingen 
met een motie. 

 Ik hoop op een positieve reactie van u en inzet om het speelveld dusdanig in te richten dat er met 
vertrouwen in elkaar een gezamenlijke doestelling gerealiseerd kan worden. Wij zijn altijd bereid een 
en ander persoonlijk verder toe te lichten. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Rob Rietveld        
Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën    
06-46375095        
Woordvoerder@tegenwindhunzedal.nl  
 
 
.cc Gedeputeerden: Mevr. Klip en dhr. Munniksma (Drenthe), dhr. W. Moorlag (Groningen) 
 Wethouders: J. Bruintjes (Borger-Odoorn) en B. Wassink (AA en Hunze) 
 Provinciale Staten: Drenthe en Groningen    
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