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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, 15 januari 2014 

Tegenwind Veenkoloniën blijft opkomen voor het belang van de bewoners! 
 
Ondanks het teleurstellende besluit van minister Kamp om de RcR-procedure 
(Rijkscoördinatieregeling) voor de windparken Oostermoer en Drentse Monden door te 
zetten, gaat Tegenwind Veenkoloniën door met haar strijd . Dit omdat er volgens  Rob 
Rietveld, woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniën, totaal geen draagvlak is in het gebied 
waar de windparken gepland staan, binnen het zoekgebied van de provincie Drenthe in de 
gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Een ander punt is volgens 
hem dat de wettelijke normeringen (zoals voor geluid) niet voorkomen de omwonenden 
forse overlast zullen ondervinden.  Wel is Tegenwind Veenkoloniën blij dat de 
oorspronkelijke megaplannen van de initiatiefnemers in het gebied ook door de minister 
blijkbaar beoordeeld zijn als een absurditeit en niet door zullen gaan.    
 
Door dit besluit blijkt wel dat de minister wil dat er windenergie gerealiseerd moet worden 
over de hoofden van de bewoners heen, en dat hij er niet voor kiest om dit in samenwerking 
met de bewoners van het gebied te doen. Ook wordt volledig voorbij gegaan aan de  
gebiedsvisie, die zou moeten zorgen voor een evenwichtige verdeling van de last over het 
gebied. Dit is slecht nieuws voor met name Borger-Odoorn en Aa en Hunze. 
 
Daar waar Tegenwind Veenkoloniën aangeeft zich in te zetten om binnen de opgave voor de 
provincie Drenthe samen met de provincie en de gemeenten te komen tot een "minst 
slechte" oplossing (de gebiedsvisie), wordt dat met het besluit van de minister volledig aan 
de kant geschoven. Ook veroorzaakt de minister met  dit besluit een onverantwoordelijke 
confrontatie tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het provinciaal zoekgebied. Lukt het 
in het zuiden niet om aan de doelstelling voldoen, dan moeten er volgens de minister in het 
noordelijk deel meer windturbines geplaatst worden. Tegenstanders worden zo tegen elkaar 
uitgespeeld. Dit geeft volgens Tegenwind Veenkoloniën heel duidelijk aan dat de mening van 
bewoners er niet toe doet en de economische belangen belangrijker worden gevonden door 
minister Kamp. 
 
Tegenwind Veenkoloniën denkt dat door deze stap van de minister, de randvoorwaarden 
waaronder de windturbines zullen worden geplaatst slechter zullen zijn dan als de provincie 
voor de realisatie had mogen zorgen. Ook is het voor de bewoners zeer frustrerend dat hun 
woon- en leefomgeving wordt aangetast zonder dat degene die verantwoordelijk is voor de 
te maken keuzes hierop aangesproken kan worden. Door gebruik te maken van de RcR-
procedure is de democratie volgens de heer Rietveld buiten spel gezet. Ook lijkt volgens 
Tegenwind Veenkoloniën het besluit van de minister tegen de wil van de Tweede Kamer in 
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te gaan en staat dit ook haaks op de afspraken die gemaakt zijn om de verantwoordelijkheid 
voor realisatie van windturbines bij de provincie neer te leggen.  
 
Dit maakt volgens Tegenwind Veenkoloniën opnieuw heel erg duidelijk dat het hier gaat om 
het economisch belang van de initiatiefnemers en niet het om het welzijn van de bewoners, 
de rol van het lokale bestuur en de democratie in Nederland; reden waarom Tegenwind 
Veenkoloniën haar strijd tegen de komst van windturbines in dit gebied onverminderd 
voortzet. 
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