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‘Stadskanaal
is níet klaar
met molens’met mo
MARCEL LOODEN

STADSKANAAL De gemeente Stads-
kanaal wil indien nodig de Staat
der Nederlanden voor de rechter
dagen om de bouw van windmo-
lens in Drenthe te stoppen.

Dat heeft wethouder Peter Gelling
(Gemeentebelangen) gisteren be-
kend gemaakt.

Hij reageerde daarmee op het be-
sluit van minister Henk Kamp om
het windmolenpark Drentse Mon-
den en Oostermoer niet te herover-
wegen. De Tweede Kamer had daar
met een motie om gevraagd. Kamp
zei die motie onuitvoerbaar te vin-
den, mede omdat verleende vergun-
ningen dan ingetrokken zouden
moeten worden, met kans op scha-
declaims. ,,Ik ben klaar’’, zei de be-

windsman in deze krant.
Maar Stadskanaal is volgens Gel-

ling dus nog niet klaar. De 45 wind-
molens die het park zou gaan tellen,
komen vlakbij de gemeente Stadska-
naal te staan. ,,Onze inwoners krij-
gen er dus last van’’, zei de wethou-
der.

Gelling laakte het besluit van de
minister en vindt dat die ‘stelselma-
tig’ de mening van inwoners van het
gebied negeert. ,,Ook zijn er in de af-
gelopen weken na het indienen van
de motie alternatieven aangedra-
gen. Een groot zonnepark onder
meer. Hier wordt ook niets mee ge-
daan.’’

Gelling benadert de komende da-
gen Tweede Kamerleden en vraagt
hen of ze alsnog aandringen op het
uitvoeren van de motie. ,,Dat hoop
ik. Maar daarbij gaan we als gemeen-
te ook zelf verder op de juridische
weg. We hebben onlangs bij de Raad
van State beroep tegen het windmo-
lenbesluit ingesteld. De rijkscoördi-
natieregeling, waar het windmolen-
plan onder valt, sluit uit dat een ge-
meente zoiets doet. Maar we probe-
ren het toch.’’

Gelling zegt nog geen reactie op
het beroep te hebben gekregen.
,,Maar als de Raad van State dat af-
wijst, willen we voor een andere juri-
dische weg kiezen. Die houdt in dat
je de Staat der Nederlanden daagt.
Dat vergt een heel juridisch traject
maar is mogelijk. Dat we zover wil-
len gaan, maakt duidelijk dat we
bang zijn dat zo’n molenpark heel
nadelig is voor inwoners en onder-
nemers in onze gemeente.’’
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