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     BEZWAARSCHRIFT 
 

Zeer geacht College, 

 

Onder verwijzing naar het door ons op 24 januari 2014 aan uw college gezonden bezwaarschrift 

maken wij bezwaar tegen uw besluit van 15 mei 2014, uw kenmerk 20/3.3/2014000567. 

 

Allereerst gaan wij in op de inhoud van uw brief  van 15 mei 2014, waarna wij zullen aangeven 

welke leemten en gebreken wij in het verstrekken van de nieuwe documenten hebben geconstateerd. 

 

In de laatste alinea van blad 1 geeft u naar onze mening geen volledige weergave van de gang van 

zaken daar u niet ingaat op de op 18 februari jl. met uw ambtenaren gemaakte afspraken. 

Met uw besluit van 15 mei jl. hebt u, zoals wij u reeds hebben medegedeeld, de afgesproken termijn 

van vier weken voor uw reactie op ons eerste bezwaarschrift ruimschoots, namelijk met circa zes 

weken, overschreden, waarbij wij niet tijdig over deze vertraging zijn geïnformeerd. Deze gang van 

zaken heeft ons erg teleurgesteld. Dit geldt te meer daar u nog steeds niet alle gevraagde informatie 

hebt gegeven; wij komen hieronder op terug. Met uw besluit van 15 mei 2014 ontstaat er een 

situatie waardoor de afhandeling van ons eerste bezwaarschrift en van dit bezwaarschrift nog meer 

tijd zal vergen.  

 

Op blad 2 concludeert u dat er sprake is van een verbreding van ons eerste verzoek. Wij delen uw 

standpunt niet, maar vinden het niet zinvol in deze fase nog een discussie aan te gaan over de vraag 

of er sprake is van een verbreding van ons eerste verzoek dan wel dat u ons verzoek te eng hebt 

geïnterpreteerd.  

 

Op blad 4 onder Ad. d. schrijft u “U suggereert enz.”. Er is ons inziens geen sprake van suggereren. 

In ons bezwaarschrift hebben wij concrete feiten vermeld. Voorts stelt u dat u ruimhartig aan ons 

verzoek hebt voldaan en dat u het betreurt dat wij twijfels hebben omtrent de uitvoering van ons 

verzoek. Woorden als 'suggereren', 'ruimhartig' en 'twijfels' geven uw kwalificaties aan ons 

bezwaarschrift aan. Wij hebben op grond van het ons door de Wet openbaarheid bestuur (Wob) 

gegeven recht bezwaar gemaakt tegen uw besluit en dit bezwaar had tot doel dat de Commissie 

Rechtsbescherming over ons bezwaar zou oordelen. In het vertrouwen op een goede en vlotte 

afhandeling hebben wij op 18 februari 2014 met uw ambtenaren duidelijke afspraken gemaakt.  
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Met betrekking tot het woord 'ruimhartig' merken wij op dat u ruimhartig, ja zelfs bijzonder 

ruimhartig, voor de initiatiefnemers bent, maar niet voor de bewoners van de dorpen die het 

aangaat. Uit de documenten die u ons hebt verstrekt blijkt dat de initiatiefnemers al vanaf 2012 

mogen meepraten en meebeslissen over de concrete verdeling van het te installeren vermogen 

(aantal MW's per windturbinepark) en de concrete plaats van de windturbines. De bewoners moeten 

drie  jaar na de eerste voorlichtingsbijeenkomst in 2e Exloërmond nog steeds wachten op concrete 

mededelingen hieromtrent. Zij worden door deze handelwijze van uw college op grote achterstand 

gezet en in grote onzekerheid gelaten.    

 

Wij stellen vast dat u in uw besluit van 15 mei jl.  slechts op één van de documenten die op grond 

van art. 11 van de Wet openbaarheid bestuur  niet zijn verstrekt concreet ingaat; de overige 

documenten blijven onbesproken.  

Voorts hebben wij vastgesteld dat er bij enkele documenten die nu zijn verstrekt delen van de  tekst 

geheel zwart zijn afgedrukt waardoor de oorspronkelijke tekst niet meer te lezen is. Wij vermelden 

deze documenten hierna. Deze handelwijze heeft ons verbaasd, daar u bij deze documenten geen 

beroep op artikel 11 van de Wet openbaarheid bestuur hebt gedaan.  

 

 

Bij enkele documenten die bij uw besluit van 15 mei jl. waren gevoegd, zijn wij op de volgende 

leemten en gebreken gestuit. 

Toelichting: 

1. Onderstaande aantekeningen zijn gebaseerd op de documenten die zich in de blauwe ordner 

bevinden. 

 

In de vergadering van 19-10-1999 van G.S. is de nota 'Eerste aanzet tot een POP-uitwerking 

Windturbineparken' behandeld. Bij de beslissing van G.S. zijn slechts de pagina's 11 en 12 uit deze 

nota gevoegd. Na pagina 12 is er een GS-kopblad 2 opgenomen waarvan niet duidelijk is waarbij 

dit document behoort.  

Vervolgens is er een beleidsbrief met onderwerp 'eerste aanzet tot een POP-uitwerking 

Windturbineparken' opgenomen. De pagina's 11 en 12 van de Toelichting ontbreken. 

 

Na een blanco blad volgt de notitie 'Beoordelingskader voor de locatiekeuze en -inrichting van een 

windturbinepark' juli 2000 gedeputeerde staten van Drenthe. De volgorde van de pagina's is: 1, 2, 

kaart 1, 3, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 en 4. Het is niet duidelijk of p. 11 de laatste pagina is. 

 

In de Beleidsbrief, behorende bij het document met registratienummer 6.18/200000 8930 (datum 

31-10-'00), worden onder 'Bijlagen' bij 1, 2, 3 en 3 documenten genoemd. Deze documenten zijn 

niet bijgevoegd. 

 

Na deze Beleidsbrief is de reeds genoemde notitie 'Beoordelingskader voor de locatiekeuze en -

inrichting van een windturbinepark' opgenomen. Alleen de pagina's 2, 4, 6, 8 en 10 zijn opgenomen. 

 

In het Plan van Aanpak Windenergie in Coevorden van 18 december 2000 ontbreken de pagina's 4 

en 5.  

 

Het is niet duidelijk of er uitvoering is gegeven aan hetgeen op p. 2 van de brief d.d. 10 maart 2004 

aan de heer P. Idserda te Wapserveen is vermeld. 
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Op pagina 1 van de Beleidsbrief, behorende bij het document met registratienummer 

5.8/2005003180 (datum 12-4-05), worden het Energiekompas en het project 'Voor de wind gaan' 

genoemd.  Gegevens inzake het Energiekompas ontbreken. 

 

Op pagina 2 (bedoeld zal zijn pagina 3) van de Beleidsbrief, behorende bij het document met 

registratienummer 5.20/2006002054 (datum 28-02-2006), worden de volgende bijlagen vermeld: 

'Inventarisatie windenergiepotentieel in de provincie Drenthe met bijlagen', 'Kopie passage 

windenergie in POP', 'Brief aan Statencommissie Omgevingsbeleid' en 'Brief aan colleges B en W 

van alle gemeenten'.  Bij de bijlage 'Inventarisatie windenergiepotentieel in de provincie Drenthe 

met bijlagen' ontbreken de pagina's 2, 4, 6, 8 en 10, alsmede bijlage 2 (Feiten over windenergie). 

 

Na laatstgenoemd pagina 2 (= 3) is (voor de derde keer) de notitie 'Beoordelingskader voor de 

locatiekeuze en -inrichting van een windturbinepark' opgenomen. De pagina's 3, 5, 7 en 9 

ontbreken. Deze notitie eindigt met p. 10.   

 

In de Discussienotitie vaststelling concept omgevingsvisie etc., behorende bij document met 

registratienummer 5.1/2009011380 (datum 8-9-09), zijn op de pagina's 14, 15 en 16 grote vlakken 

zwart gekopieerd, waardoor de tekst niet meer leesbaar is.  

 

De brief d.d. 16 november 2010 aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

met het onderwerp: Verslag bestuurlijk overleg windpark Borger-Odoorn op 15 november 2010 is 

niet in zijn geheel bijgevoegd.  

 

Na laatstgenoemde brief is een brief d.d. 2 december 2010 met het onderwerp: Uitnodiging voor 

een bestuurlijk overleg opgenomen. Dit bestuurlijk overleg over windenergie vond op 8 december 

2010 plaats. Een verslag van dit overleg ontbreekt. 

 

In de brief d.d. 9 februari 2011 van de provincie Drenthe aan de Stichting Duurzame 

Energieproductie Exloërmond wordt verwezen naar een brief die genoemde Stichting op 13 januari 

2011 aan de gedeputeerden had gezonden. Laatstbedoelde brief is niet bijgevoegd. Dit geldt ook 

voor de brief d.d. 9-2-2011 aan Raedthuys Windenergie B.V.  

 

2. Onderstaande aantekeningen zijn gebaseerd op de documenten die zich in de witte ordner 

bevinden.   

  

Het verslag van de op 25 oktober 2011 gehouden vergadering van de Stuurgroep Gebiedsvisie 

Windenergie ontbreekt. 

 

Het verslag van de op 7 maart 2012 gehouden vergadering van de Stuurgroep Gebiedsvisie 

Windenergie is niet bijgevoegd. 

 

In het verslag van de op 19 juni 2012 gehouden vergadering van de Stuurgroep Gebiedsvisie 

Windenergie is onder punt 1vermeld dat er een rapport van Pels Rijcken aan de leden van de 

stuurgroep zal worden gestuurd. Dit rapport van Pels Rijcken bevindt zich niet bij de documenten. 

     

In het verslag van de op 9 juli 2012 gehouden vergadering van de Stuurgroep Gebiedsvisie 

Windenergie worden de Discussienotitie Gebiedsvisie Windenergie (punt 3, zie ook het verslag van 

de op 16 oktober 2012 gehouden vergadering onder punt 3) en een notitie van de gemeente Emmen 

genoemd. Deze notities zijn niet bijgevoegd. Op blad 2 van laatstgenoemd verslag staan kaartjes 

vermeld. Deze kaartjes bevinden zich niet bij de documenten. 
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In het verslag van de op 10 september 2012 gehouden vergadering van de Stuurgroep Gebiedsvisie 

Windenergie worden 'voorgelegde documenten' vermeld. Deze documenten bevinden zich niet bij 

dit verslag.  

 

Zijn er na 16 oktober 2012 geen vergadering van de Stuurgroep Windenergie gehouden (zie de 

onder de punten 4 en 5 vermelde nog niet besproken onderwerpen)? 

 

De besluitenlijst van het bestuurlijk overleg windenergie van 12 mei 2011 ontbreekt.  

 

In de besluitenlijst van het bestuurlijk overleg windenergie van 17 juni 2011 is een plan van aanpak, 

opgesteld door mevr. R. Bakker, vermeld. Dit plan van aanpak is niet bijgevoegd. 

In deze besluitenlijst zijn onder punt 6 de laatste twee regels zwart gemaakt. Wat stond er? 

 

In het verslag van de Regiegroep windenergie Oost-Zuidoost Drenthe van 16 december 2011 is een 

werkplan van mevrouw Herlaar vermeld. Dit werkplan bevindt zich niet bij de documenten. 

 

In het verslag van het overleg van het Bestuurlijk platform RCR Windparken De Drentse Monden 

en Oostermoer, gehouden op 28 november 2012, wordt onder punt 2 geschreven over 'meegestuurde 

stukken'. Deze stukken ontbreken. 

 

In het verslag van het overleg van laatstgenoemd Bestuurlijk platform, gehouden op 2 april 2013, is 

het plan van aanpak voor de plan-MER behandeld (zie onder punt 2). Dit plan van aanpak is niet 

bijgevoegd.  Onder punt 4 van dit verslag is een notitie vermeld die door de heer Arends wordt 

toegelicht. Deze notitie is niet bijgevoegd. 

 

In het verslag van het overleg van laatstgenoemd Bestuurlijk platform, gehouden op 16 mei 2013, 

wordt op blad 2 vermeld dat de heer Munniksma er op heeft gewezen dat het plan-MER een 

mogelijke opstelling vermeldt. Dit plan-MER is niet bijgevoegd. 

Op blad 3 wordt een kaartje vermeld; dit kaartje is niet bijgevoegd. 

 

Hebben er na 16 mei 2013 geen vergadering van laatstgenoemd Bestuurlijk platform meer plaats 

gehad? 

 

Hebben Provinciale Staten of G.S. vóór of eventueel na 1 maart 2012 gereageerd op de brief d.d. 20 

januari 2012 van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie? 

 

 

Wij verzoeken u vriendelijk de ontvangst van dit bezwaarschrift te bevestigen en ons in te lichten 

over de procedure die verder zal worden gevolgd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

secretaris       voorzitter 

  




