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Geachte griffie PS Drenthe, 
 
Hierbij een schrijven behorende bij het agenda punt van het Burgerinitiatief dat komende woensdag op de agenda 
staat van PS. Ik verzoek u dit schrijven bij de behandeling mee te nemen. 
 

 

 
Geachte leden van PS – woordvoerders windenergie, 
 
Komende woensdag staat het door Tegenwind Veenkoloniën georganiseerde Burgerinitiatief bij u op de agenda. 
Daarbij heeft het presidium u voorzien van een Statenstuk (2013‐584) waarin grofweg wordt gesteld om dit 
Burgerinitiatief maar in de prullenbak te gooien. 
 
Het heel veel worden probeert het presidium de kern van het Burgerinitiatief om zeep te helpen en dit te verdraaien 
naar het heroverwegen van het zoekgebied. Dit is beslist niet waar het Burgerinitiatief over gaat. U hoeft van ons 
niets te heroverwegen als u voldoende kunt onderbouwen (beargumenteren en rechtvaardigen) waarom het 
huidige zoekgebied zo is vastgesteld. 
 
Door veel personen die deze discussie uit de weg willen gaan, wordt beweerd dat deze beslissing goed onderbouwd 
en op democratische wijze is genomen (dit zijn duidelijk twee verschillende zaken). Het laatste, de democratische 
wijze, bestrijden wij niet in dit Burgerinitiatief. Als wij (de bewoners van het zoekgebied) vragen om de gebruikte 
argumentatie en onderbouwing komt er echter nooit een concreet antwoord. Ook het door dhr. Munniksma, 
voorzichtig, aangehaalde feit dat als zijnde dit gebied qua windsnelheden het beste gebied van Drenthe zijn, snijdt 
geen hout. Uit alle windkaarten blijkt dat dit gebied zeker niet het beste windgebied van Drenthe is! 
 
De vraag van het Burgerinitiatief is meer dan duidelijk, maar ik zal hem hier nogmaals vermelden: 
 

Geeft de mensen in het zoekgebied de argumenten die de keuze (door PS) van het 
zoekgebied onderbouwd en rechtvaardigt. 
 
Gezien de opmerkingen van diverse statenleden dat de discussie in 2010 goed gevoerd is en dat alle argumenten 
toen afgewogen zijn, zou deze vraag heel simpel beantwoord moeten kunnen worden. Tot nu toe is het nog steeds 
niet gelukt en wordt er nu opnieuw geprobeerd om de beantwoording van deze vraag te omzeilen. 
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Het afwijzen van het Burgerinitiatief op procedurele gronden is echt onzin en niet terecht. Door de manier van 
interpretatie door het presidium is er een reden gevonden om dit Burgerinitiatief op procedurele gronden niet in 
uitvoering te nemen en het zo te verdraaien dat er niet over de kern van de vraag meer gediscussieerd gaat worden, 
maar over een afgeleide die niet bediscussieerd kan worden als de kern niet eerst beantwoord wordt. 
 
Het is natuurlijk aan u als statenleden om de brief van het presidium te beoordelen en te besluiten om er al dan niet 
mee in te stemmen. U heeft ook echter alle gelegenheid om wel te luisteren naar de wens van de bewoners (en dit 
zijn er meer dan de ondertekenaars) om hen te voorzien van de juiste argumentatie voor het college besluit uit 2010 
voor dit zoekgebied. De redenatie door het presidium is op dit punt onjuist en duidelijk bedoeld om onder de 
discussie uit te komen. Deze vraag van het Burgerinitiatief gaat over een besluitvorming uit een vorig college (van 
voor de verkiezingen) en is sinds het besluit in 2010 niet behandeld in PS en staat ook nog steeds niet geagendeerd.
 
U moet zich realiseren dat de 1000 ondertekenaard maar een klein groepje zijn van de mensen die achter dit 
Burgerinitiatief staat. Wij hadden “maar” 500 handtekeningen nodig. Het zijn er ruim 1000 geworden. Als u er 5000 
had gevraagd, hadden er 5000 handtekeningen onder dit Burgerinitiatief gestaan! We hoefden er niet meer en we 
hadden haast wegens de behandeling van de gebiedsvisie in PS. 
 
Dat de opstelling van de initiatiefnemers (samen met het Rijk) en dit schrijven van het presidium (en wellicht ook uw 
opstelling hierin) tot emotionele reacties kan leidt, mag duidelijk zijn. Bij deze mail de reactie van mij op een vraag 
vanuit de gemeente Borger‐Odoorn ten aanzien van acties. Dit ter illustratie van wat er leeft in het gebied en dat de 
huidige manier van het omgaan hiermee er geen goed aan doet.  
 
Ook alleen al het feit dat het Burgerinitiatief door u als PS wordt behandeld met een Statenstuk van het Presidium 
zonder dat wij hierop reactie kunnen geven tijdens de vergadering of in kunnen spreken, getuigt van een zeer fraai 
staaltje van vermorsellende democratische procedures die de bewoners monddood lijkt te maken. Op dit punt zou 
niemand van u zich meer de vraag moeten stellen waarom de provinciale politiek en bestuur zo ver afstaat van de 
bewoners en dat de mensen er zich niet bij betrokken voelen. Zelf een middel als het Burgerinitiatief is op deze 
manier een wassen neus om de mensen een rad voor ogen te draaien. Voor de duidelijkheid, wij zijn niet gevraagd 
om ons burgerinitiatief toe te lichten of om een reactie op het statenstuk! 
 
Ik wil u tenslotte op wijzen, dat deze vraag via het Burgerinitiatief past binnen de Aarhus‐conventie zoals door de 
landen van de EU is vastgesteld (en ook door Nederland geratificeerd) om in dit soort processen te behandelen. Een 
van de onderdelen hierbij is de onderbouwing van de keuze (naast zaken als bijv. een goede KBA, belangen 
afweging, communicatie/dialoog, enz.). Alles in het kader van transparantheid van bestuur en objectieve afweging. 
Na een beroep van het NLVOW op de WOB bij het ministerie van I&M, ter toetsing van het gevolgde proces aan 
deze conventie, staat dit onderwerp plotseling weer direct op de agenda van het OIM. Het blijft jammer dat het niet 
gelijk open en transparant kan! 
 
Ik wens u veel wijsheid toe tijdens de vergadering en in de besluitvorming. Ik hoop echter van harte dat u de 
democratie en het gevoel van rechtvaardigheid bij de bewoners van het zoekgebied  een kans wil geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Rietveld 
Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën 
woordvoerder@tegenwindveenkolonien.nl 
0646375095 
 
Mail aan Henk Brink (Gemeente Borger‐Odoorn) n.a.v. vraag over acties. 

 
Henk, 
 
Zoals aangegeven is er nog al erg veel frustratie binnen het gebied ontstaan wegens de informatieavonden van de 
initiatiefnemers en de manier waarop het Burgerinitiatief behandeld wordt binnen PS (Zie de brief van het 
Presidium hierover aan PS voor komende woensdag). 
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Er zijn nu diverse groepen van mensen actief om nog duidelijker aan te geven dat men windturbines in hun gebied 
niet accepteert. Dit voor het geval men al het idee zou hebben (ingegeven door initiatiefnemers) dat er een 
zwijgende meerderheid is die voor windenergie is. Dit zijn groepen van mensen vanuit de actiegroepen, maar ook 
spontane gelegenheidsformaties die zich niet gebonden voelen.  
 
Dat dit gebied buiten het zoekgebied ligt weten al deze mensen, maar we zijn het niet eens met het zoekgebied. 
Zoals aangegeven in ons gesprek afgelopen donderdag vinden wij dat er ook buiten het zoekgebied gekeken zou 
moeten worden naar goede locaties. Natuurgebieden zijn volgens ons toch de meest aangewezen locaties gezien 
het “groene karakter” van windenergie (Ha, Ha). Hier wordt dus op deze manier duidelijk landelijk schoon 
belangrijker gesteld dan het welzijn van de inwoners in dit gebied! Zo ervaart men dit en dat verklaart dan ook deze 
actie. 
 
Zoals aangegeven, de komende tijd zal er meer actie gevoerd gaan worden. Men heeft het idee dat de provincie 
deze bevolking hier niet serieus neemt, ingegeven door de manier waarop het onderwerp in PS behandeld wordt en 
de opstelling van het Rijk en de Initiatiefnemers. 
 
Deze actie geeft nog eens een keer aan, dat er antwoord op het burgerinitiatief moet komen en dan wel op de juiste 

vraag hieruit: geeft de mensen de argumenten die deze keuze van het zoekgebied 
onderbouwd en rechtvaardigt. 
 
En dus niet het L..‐verhaal van het presidium die aanstuurt op een heroverweging van het zoekgebied waarvan men 
op voorhand al duidelijk weet dat dit niet haalbaar is en zo op deze manier de hete aardappel van de onderbouwing 
probeert te ontlopen. 
 
Nogmaals voor de duidelijkheid: Men is boos! En dat zal gemerkt gaan worden en zeker als de RcR doorgezet zou 
gaan worden en PS niet komt met een fatsoenlijk antwoord op het Burgerinitiatief! 
 
Ik hoop hiermee wat duidelijkheid te hebben gegeven. Het zou goed zijn, dat het gehele bestuur (gemeente, 
provincie maar ook de begeleidende ministeries) zich realiseren dat het Burgerinitiatief er niet voor niets is gekomen 
en aangeeft waar er een zeer verwijtbare omissie zit in het democratisch proces dat tot nu toe hier gevoerd is. Als 
men geen antwoord kan geven op de vraag van het Burgerinitiatief, is de keuze niet objectief en democratisch de 
bestempelen. Het zal verder best wel procedureel correct zijn geweest, maar dat is wat anders! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Rietveld 
 
p.s. Ik .cc dit ook naar Rein en Liesbeth, heb dus de bijlagen er weer bij gevoegd voor hun. 
 
p.p.s. Zie hieronder de link, dan men zelfs meeloopt in Amsterdam om duidelijk te maken dat men hier een 
probleem heeft met de windparken 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Da7huDJwdiw&feature=youtu.be 
 
http://www.youtube.com/watch?v=G4c-tA9liNE&feature=youtu.be 
 
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐‐ 
Van: Henk Brink [mailto:h.brink@borger‐odoorn.nl]  
Verzonden: maandag 23 september 2013 11:23 
Aan: 'Jan Feiken'; 'rob.rietveld@nlvow.nl' 
CC: 'Dhr. J. Kuiper'; Annette Toepoel; Jacob Bruintjes 
Onderwerp: FW: Windpark Mandelanden (23/09 Fonda website raad) 
 
Hallo Jan en Rob, 
 
Afgelopen vrijdag is en natuurgebied tussen Borger en Ees langs de N34 (Mandelanden) geopend. 
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Rein Munniksma was daar ook aanwezig en aan de overkant van de weg stonden enkele personen met een 
geschilderd spandoek, met de tekst Nieuw Windpark Mandelanden. 
 
Nu krijgen we per mail bijgevoegd persbericht. 
 
Hebben jullie hier enige connectie mee of kunnen jullie mij aangeven wie achter dit persbericht zit. 
 
De Mandelanden valt natuurlijk buiten het drentse zoekgebied. 
 
Ik hoor graag nader. 
 
Henk 
 



 

 
 
Voorgestelde behandeling: 
- provinciale staten op 25 september 2013 
- fatale beslisdatum: 25 september 2013 
 
 
 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 26 augustus 2013, kenmerk 35/SG/201301016 
 
 

 
 
 

   2013-584 

Burgerinitiatiefvoorstel Tegenwind Veenkoloniën 

 



  2013-584-1 
 

 

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.  



  2013-584-2 
 

 

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. 
 



  2013-584-3 
 

 

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 
 
 



  2013-584-1 

 

 

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 
 
 



WINDPARK MANDELANDEN

Hedenochtend 20 september 2013 heeft gedeputeerde Rein Munniksma  de zoeklocatie van het 
Windpark Mandelanden in Borger officieel geopend. 
Windpark Mandelanden is door eendrachtige samenwerking van Natuur organisaties, waterschap 
Hunze & Aa en de Provincie Drenthe tot stand gekomen. 
De gedeputeerde Munniksma benadrukte, dat in deze moeilijke tijd, waar woorden als crisis en 
bezuinigingen veelvuldig gebruikt worden, het een weldaad is te zien, hoe in dit project milieu en 
techniek harmonieus samengaan.
Nu de milieuorganisaties inzien dat ook van hen een bijdrage wordt gevraagd in de energie 
problematiek, is het aanbieden van het natuurgebied De Mandelanden als zoekgebied voor 
windenergie een eerste stap. Dit gebied leent zich uitstekend voor het plaatsen van 120 MW aan 
windenergie.  Naast natuur en energieproductie dient de Mandelanden ook als overloop gebied, 
zodat Borger bij veel neerslag geen wateroverlast meer heeft.
Hij dankte de Natuurorganisaties, het Waterschap Hunze & Aa en de Gemeente Borger-Odoorn 
nadrukkelijk voor de goede en collegiale samenwerking, waardoor dit project tot een goed einde is 
gekomen.
Hij besloot zijn betoog met de woorden: Groene Stroom alleen nog maar uit groene gebieden. 

Natuur & wind komen samen in de Mandenlanden







Geachte CvdK en aanwezige leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van 
Drenthe, 

Wij bieden u hier het burgerinitiatief aan met het verzoek om op de agenda opnemen een 
vraag die bij heel veel mensen in een specifiek gedeelte van Drenthe leeft. Deze vraag is:  

Wat zijn de argumenten die er in 2010, tijdens de behandeling van de omgevingsvisie 
voor Drenthe, er voor gezorgd hebben dat het voorkeursgebied voor windenergie 
gekozen is zoals het nu vast ligt. 

Voor dit burgerinitiatief zijn 500 handtekeningen nodig, het zijn er bijna 1100 geworden. Als u 
er 2000 had willen hebben, waren die er ook gekomen! Dit geeft aan hoezeer deze vraag 
leeft onder de bevolking en ook bij de aangrenzende gebieden. 

Op zich lijkt deze vraag wat vreemd en overbodig. Er is immers tijdens een Provinciale 
Staten vergadering gekomen tot dit voorkeursgebied en er zal dan toch zeker wel een goede 
discussie zijn gevoerd als basis om tot een goed onderbouwd besluit te komen. Het vreemde 
is echter, dat dit niet zo lijkt te zijn. In eerste instantie zijn de gemeenten Emmen en 
Coevorden voorgesteld. Voor deze twee gemeenten zijn er dan ook wel enige argumenten te 
vinden in het voorstel aan PS uit 2010. Het bestuur van deze twee gemeenten zijn ook 

vooraf geïnformeerd en betrokken bij deze keuze. De gemeenten hadden hiervan hun 

burgers kunnen informeren en men had hierop zienswijzen kunnen indienen als men het er 
niet mee eens zou zijn. Naar onze mening zijn de burgers van deze gemeenten toen niet 

goed geïnformeerd hierover en zeker niet over de mogelijke consequenties hiervan.  

De andere twee gemeenten, Borger-Odoorn en AA en Hunze, zijn op basis van ingediende 
zienswijzen toegevoegd aan het gebied dat uiteindelijk is vastgesteld. Omdat deze gebieden 
eerst niet waren opgenomen, zijn het bestuur en de bewoners van dit gebied niet 

geïnformeerd en konden er vanuit deze gebieden geen zienswijzen worden ingediend. Wat 

weet tot gevolg heeft dat er vervolgens geen mogelijkheid meer was om tegen het besluit 
van PS in beroep te gaan. Naar onze mening een omissie in de procedure die snel reparatie 
behoeft! 

Het niet weten waarom juist dit gebied en geen andere gebieden in Drenthe is gekozen voor 
windenergie, en daarmee ook nog voor grootschalige windenergie, maakt het voor ons als 
bewoners onmogelijk om de komst van windparken in hun woon- en leefomgeving te 
accepteren, ongeacht wat er tegenover gesteld wordt. Het kan toch niet zo zijn, dat er een 
gebied zonder argumentatie, en dus met wat lijkt op willekeur, wordt aangewezen voor iets 
wat eigenlijk niemand in zijn achtertuin wil hebben staan. Het lijkt daarmee, dat niet de 
bevolking van het huidige zoekgebied dat befaamde NIMBY gedrag heeft, maar juist vanuit 

de andere gebieden er een NIMBY gedrag is geweest door het "maar" in de Veenkoloniën te 

plaatsen. Dit voelt voor de bewoners aan als bescherming van de "meer waardevolle 
gebieden van Drenthe?". 

Ik kan mij heel goed voorstellen dat u zich van deze kwalificatie van mij zult distantiëren, 

maar dan zal zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten opheldering moeten geven 
op deze vraag die nu als burgerinitiatief verzocht wordt om op de agenda te worden gezet. 



Provinciale Staten kan de vraag naast zich neer leggen, geen invulling aan geven aan het 
agendapunt, de discussie uit de weg gaan. Maar dan zal het gebied zelf deze lagune in 
onderbouwing invullen en, naar wat te verwachten valt, dit vertalen naar: er is een "A"-

Drenthe en een "B"- Drenthe of te wel de kwalificatie "de veenkoloniën is het afvalputje van 

Drenthe". Dat is teleurstellend voor de mensen om te moeten concluderen over hun eigen 
gebied als kwalificatie, zeker van hun eigen provincie. Ten aanzien van de landelijke opinie 

hadden de bewoners al geconstateerd dat Drenthe en wel specifiek de Veenkoloniën 

blijkbaar gezien wordt als afvalputje, hierbij te denken aan opslag CO2, kernafval, enz. 

Ik hoop dat u samen met college en raad kan zorgdragen voor een goede beantwoording 
van de vraag van dit burgerinitiatief en als deze onderbouwing er niet is, vraag ik u om het 
besluit van 2010 in heroverweging te nemen en met een open, objectieve blik te bekijken wat 
een goede inpassing zou kunnen zijn voor de duurzaamheidsdoelstelling in het algemeen, 
maar nu specifiek voor de invulling van de IPO afspraken voor windenergie op land in 
Drenthe. 




