
 

Stelpstra geeft Veenkoloniën een vuistslag 

Eerder schreef ik al dat de houding van gedeputeerde Tjisse Stelpstra in het ‘winddossier’ een 

klap in het gezicht van de inwoners van de Veenkoloniën was. Vandaag heeft hij ze zelfs 

spreekwoordelijk een vuistslag gegeven. 

Wat is er aan de hand? In december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen 

over de windmolens. Het dictum van de motie was meer dan duidelijk: 

“verzoekt de regering, een periode van bezinning in te lassen en een zoektocht naar 

alternatieven te starten die dezelfde hoeveelheid duurzame energie opleveren” 

In de vergadering van de provinciale commissie OGB op 11 januari heeft gedeputeerde 

Stelpstra aangegeven te wachten of en hoe de minister de motie zou gaan uitvoeren. Ik heb 

hem er toen al op gewezen dat een minister geacht wordt moties uit te voeren. En dat de motie 

voor de gedeputeerde een goede mogelijkheid is om nu eens écht op te komen voor de 

belangen van de inwoners van Drenthe. Als de minister op zoek moet naar alternatieven, dan 

is het aan de gedeputeerde om hem die te bieden. Want de alternatieven zijn er. Er zijn 

voldoende hectares grond beschikbaar om met zonne-energie minstens zoveel stroom op te 

wekken als met windmolens zou kunnen. En de gedeputeerde weet dat ook! 

Als ik de gedeputeerde was die weet dat er alternatieven zijn, en die weet dat de minister op 

zoek moet naar alternatieven, dan zou ik bij de minister op de stoep slapen om hem zo snel 

mogelijk die alternatieven aan te bieden. In de OGB-vergadering heb ik Stelpstra daartoe 

opgeroepen. Letterlijk heb ik hem gevraagd om ‘ballen’ te tonen en nu eindelijk eens op te 

komen voor de belangen van de inwoners van Drenthe en zich niet achter de minister te 

verschuilen. 

Maar die ballen heeft Stelpstra niet. Hij verschuilt zich achter de minister en achter ‘het 

proces’. Stelpstra vindt dat een zorgvuldig proces eruit bestaat dat je een ooit genomen besluit 

met oogkleppen op uitvoert. Minister Henk Kamp en hij verschuilden zich steeds achter de 

Tweede Kamer die ooit heeft bepaald dat er 6000MW windenergie opgewekt moet worden. 

De Tweede Kamer is de wetgevende macht in Nederland, dus zo gek was die houding van 

beide heren niet. Maar….door de motie heeft de wetgever aangegeven dat voor de 

Veenkoloniën de wet veranderd is. Namelijk: las een periode van bezinning in en zoek naar 

alternatieven. En wat doet gedeputeerde Stelpstra dan? Die leest via RTV Drenthe de leden 

van de Tweede Kamer de les dat ze maar eerder zo’n motie hadden moeten aannemen. 

Dat is een houding die een bestuurder binnen ons staatsbestel niet past. Een minister, 

gedeputeerde of wethouder hoort uit te voeren wat de Tweede Kamer, Provinciale Staten of 

gemeenteraad bepaalt. Als Henk Kamp dat niet doet, dan zal de Kamer hem ter 

verantwoording moeten roepen. Tjisse Stelpstra zal zich moeten verantwoorden in de Drentse 

Staten. En voor alle politici geldt natuurlijk dat er altijd weer verkiezingen komen, waar de 

kiezer zich kan uitspreken. 

 


