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Tegenwind Veenkoloniën 
Een samenwerking van: 
Platform Storm (Borger-Odoorn) 
Tegenwind N33 (Veendam) 
WindNee (Boerveen) 
Tegenwind Hunzedal (Greveling) 
Tegenwind Weijerswold (Coevorden) 
 

Persbericht aanbieding Burgerinitiatief 

Veenkoloniën, 26 juni 2013 

Geachte Media, 
 
Vandaag zal er het Burgerinitiatief worden aangeboden aan de CvdK van Drenthe, dhr. J. Tichelaar. 
Dit zal gebeuren in de centrale hal van het provinciehuis voorafgaande aan de behandeling door 
Provinciale Staten van de Gebiedsvisie wind. Aanvang van de aanbieding is om 18:45u. 
Vanuit de achterban van de actiegroepen wordt de behandeling van de gebiedsvisie wind door  de 
Provinciale Staten aangegrepen om nogmaals duidelijk te maken dat men geen windturbines in hun 
gebied wil, en zeker niet op de manier waarop dit proces in het geheel is gelopen en nog steeds 
loopt. Het realiseren van de, vanuit het rijk, opgelegde hoeveelheid windenergie (285,5 MW voor 
Drenthe) wordt op een regenteske wijze aan het gebied opgelegd. De democratische legitimiteit is 
erg twijfelachtig mede gezien het feit dat een deel van de bevolking niet in staat is gesteld om 
zienswijzen in te dienen op de aanwijzing van hun gebied en daarmee ook niet in beroep is kunnen 
gaan tegen de aanwijzing van het zoekgebied. De bewoners zullen dit inhoud gaan geven door een 
ludieke actie die symboliseert hoe men denk dat dit zal uitpakken voor de Drentse Veenkoloniën.  
Een gedeelte van deze mensen zullen zich verzamelen bij de rotonde van Gieten en vanaf daar 
gezamenlijk optrekken richting het provinciehuis in Assen (vertrek 18:00u). 
 
Het is nog steeds erg onduidelijk wat de argumenten zijn die ten grondslag liggen aan de keuze van 
het huidige zoekgebied voor windenergie en Drenthe, maar ook wat de argumentatie is om geen 
windenergie buiten dit zoekgebied mogelijk te maken en daarmee het aangewezen zoekgebied te 
ontlasten van hun realisatie druk. 
 
Bij dit persbericht het aanbiedingsformulier van het Burgerinitiatief en de tekst zoals zal worden 
uitgesproken tijdens de aanbieding. 
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	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 een 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 kom...
	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, de raden en de bewoners van d...
	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 leefomgevin...
	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 agend...
	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...
	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 bli...
	De bewoners van de Veenkoloniën wachten uw, hopelijk spoedige, reactie hierop in spanning af.

