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Burgerinitiatiefvoorstel Tegenwind Veenkoloniën
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Inleiding
Op 26 juni jl. heeft de Commissaris van de Koning een burgerinitiatiefvoorstel ontvangen van Tegenwind Veenkoloniën, uit handen van de heer R. Rietveld. Tegenwind Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van Platform Storm (Borger-Odoorn), Tegenwind N33 (Veendam), WindNee (Boerveen),
Tegenwind Hunzedal (Greveling) en Tegenwind Weijerswold (Coevorden).
Het voorstel betreft het verzoek de volgende vraag te agenderen voor de vergadering van Provinciale
Staten: “Het besluit van Provinciale Staten uit de vorige statenperiode, om een deel van de Provincie
Drenthe aan te wijzen als zoekgebied voor grootschalige windenergie, te heroverwegen en vervolgens
op basis van argumenten te zoeken naar de beste locaties voor windturbines in Drenthe.”
Toelichting op het verzoek
De toelichting op het verzoek geeft het volgende aan.
 Bij het vaststellen van de Drentse Omgevingsvisie in 2010 is een deel van de provincie op de
kaart gezet als zoekgebied voor windenergie. Tot op heden zijn er geen argumenten door Provinciale Staten aangevoerd die deze keuze onderbouwen;
 Als Provinciale Staten de keuze die in 2010 is gemaakt niet kunnen onderbouwen, vragen de initiatiefnemers de staten de keuze te heroverwegen en ruimte te maken voor een ander besluit.
Toelichting op de procedure
De procedure voor indiening, agendering en behandeling van een burgerinitiatiefvoorstel is als volgt.
 Het voorstel wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van Provinciale Staten.
 Hierna vindt door de Statengriffie toetsing van het voorstel plaats aan de formele en inhoudelijke
voorwaarden die hieraan worden gesteld, zoals vastgesteld in de Verordening burgerinitiatiefvoorstellen Drenthe.
 De Statengriffie adviseert Provinciale Staten over de agendering van het verzoek. Provinciale
Staten nemen op grond hiervan een besluit over de agendering van het onderwerp in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening, met een minimale tussenliggende termijn van
twee weken. I.c. is dit de vergadering van 25 september 2013.
 Indien de staten concluderen dat sprake is van een geldig verzoek en het verzoek toewijzen,
agenderen zij het voorstel in beginsel voor de (dan) eerstvolgende statenvergadering.
 De behandeling van het voorstel kan in een statencommissie plaatsvinden.
 Tijdens de commissie- en/of statenvergadering krijgen de indieners de gelegenheid hun verzoek
toe te lichten.

Advies
Het verzoek om agendering van het bovengenoemde voorstel op formele gronden niet te honoreren.
Het inhoudelijk verzoek – het opnieuw in overweging nemen van het zoekgebied voor grootschalige
windenergie in Drenthe – mee te nemen in een nog te voeren discussie over de actualisatie van de
Omgevingsvisie, de Energiepotentiekaart en de Gebiedsvisies.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect
Bespreking van het burgerinitiatiefvoorstel door Provinciale Staten; zorgvuldige besluitvorming.
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Argumenten
Een burgerinitiatiefvoorstel dient schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van Provinciale
Staten en te voldoen aan een aantal in de Verordening burgerinitiatiefvoorstellen Drenthe gestelde
formele voorwaarden. Eén hiervan is de ondersteuning van het verzoek door tenminste 500 kiesgerechtigden. Het verzoek van Tegenwind Veenkoloniën voldoet aan deze en aan de andere gestelde
formele voorwaarden.
Verder mag een verzoek om geldig te zijn – om dus op de agenda van de staten te kunnen worden
geplaatst – geen onderwerp betreffen waarover in de lopende statenperiode al een besluit is genomen of binnen afzienbare tijd zal worden genomen.
Een burgerinitiatiefvoorstel dient vanwege zijn bijzondere karakter met aandacht te worden behandeld; een grote groep inwoners doet immers een appél op de staten. De initiatiefnemers van Tegenwind Veenkoloniën hebben meer dan 1000 handtekeningen aangeboden ter ondersteuning van het
verzoek.
Tegelijkertijd moet recht worden gedaan aan al genomen en (op korte termijn) nog te nemen politiekbestuurlijke besluiten door Provinciale Staten. Een eenmaal via de gebruikelijke weg genomen besluit
van Provinciale Staten kan via de route van een burgerinitiatiefvoorstel niet opnieuw op de agenda
worden gezet. Hiervoor kan (en moet) het reguliere besluitvormingsproces worden benut (inspreekrecht).
Het onderwerp van het verzoek van Tegenwind Veenkoloniën betreft het zoekgebied voor de plaatsing van windturbines in het Veenkoloniale deel van Drenthe (Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen
en Coevorden). Meer specifiek betreft het de argumentatie die ten grondslag lag aan het besluit van
Provinciale Staten in 2010 met betrekking tot de Omgevingsvisie, waarbij dat zoekgebied is vastgesteld.
In het licht van de beoordeling van het voorstel is de conclusie van het Presidium dat bij de vaststelling
van de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe door Provinciale Staten op 26 juni jl. de eerdere keuze van
Provinciale Staten voor juist dit zoekgebied na een uitvoerig debat bij meerderheid van stemmen opnieuw is bevestigd. Hieraan voorafgaand is het zoekgebied bovendien aan de orde geweest bij de
behandeling van het voorstel over de Gebiedsvisie in de Statencommissie Omgevingsbeleid van
12 juni jl.
Tijdens die laatste vergadering hebben de initiatiefnemers van Tegenwind Veenkoloniën c.q. heeft de
heer R. Rietveld, gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Hierbij is het standpunt van het samenwerkingsverband mondeling aan de staten toegelicht en bestond er voor de staten ruimte voor het stellen
van vragen, waarvan gebruik is gemaakt.
Verder is in dit kader van belang dat dit najaar de behandeling plaatsvindt van de Energiepotentiekaart Drenthe. Hierbij worden de potenties van duurzame energietechnieken – waaronder windenergie – voor locaties in heel Drenthe onderzocht: ruimtelijke criteria en toepassingsmogelijkheden. De
optelsom hiervan is de Energiepotentiekaart van de provincie Drenthe, die de vraag 'wat kan waar?'
integraal beantwoordt.
Later dit jaar zal bovendien de Omgevingsvisie worden geactualiseerd én volgt de rapportage van
Gedeputeerde Staten over het overleg met betrokkenen naar aanleiding van de besluitvorming over
de Gebiedsvisie.
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Dit alles betekent dat er voor Provinciale Staten voldoende gelegenheid was en is om op basis van
voorliggende argumenten het zoekgebied in heroverweging te nemen.
Formeel voldoet het burgerinitiatiefvoorstel niet aan de betreffende Verordening en zal moeten worden
afgewezen.
Echter het Presidium staat in beginsel sympathiek en positief tegenover een burgerinitiatiefvoorstel.
Om die reden wordt voorgesteld om het inhoudelijke verzoek – het opnieuw in overweging nemen van
het zoekgebied voor grootschalige windenergie in Drenthe – mee te nemen in de nog te voeren discussies die in op een later tijdstip nog zullen worden gevoerd.
Het Presidium stelt om die reden voor om – op grond van artikel 2 lid 2 sub b jo. artikel 4 Verordening
burgerinitiatiefvoorstellen Drenthe – te beslissen het verzoek van Tegenwind Veenkoloniën op formele
gronden niet te honoreren, maar de heroverweging van het zoekgebied voor grootschalige windenergie mee te nemen:
1. in de discussie over de actualisatie van de Omgevingsvisie,
2. bij het vaststellen van de Energiepotentiekaart en
3. bij de rapportage van Gedeputeerde Staten over de Gebiedsvisie.

Uitvoering/communicatie
Na besluitvorming door Provinciale Staten zal Tegenwind Veenkoloniën schriftelijk over deze beslissing worden geïnformeerd.

Assen, 26 augustus 2013
Kenmerk: 35/SG/201301016

Het Presidium van Provinciale Staten,

J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier
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Provinciale staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 26 augustus 2013,
kenmerk 35/SG/201301016;

BESLUITEN:

I
II

Het Burgerinitiatiefvoorstel Tegenwind Veenkoloniën op formele gronden af te wijzen.
Het verzoek – zoals genoemd in het Burgerinitatiefvoorstel – om het zoekgebied voor
grootschalige windenergie te heroverwegen, te betrekken bij de actualisatie van de
Omgevingsvisie, bij de vaststelling van de Energiepotentiekaart en bij de rapprtage over
de Gebiedsvisie.

Assen, 25 september 2013

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

