
Geachte leden van de Statencommissie OmgevingsBeleid van de Provinciale Staten van Drenthe,

“  U heeft zelf gevraagd voor het inspreken gisteren tijdens uw commissie vergadering!”  

Met verbazing heb ik kennis genomen van de irritatie zie zou zijn ontstaan over het inspreken van 
actievoerders tegen de grootschalige windenergie parken in de Veenkoloniën. Let wel, veel van 
deze mensen zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen de grootschaligheid van de in procedure 
zijnde parken en de kaderstelling.

Ik moet ten aanzien van deze irritatie concluderen, dat de commissieleden die over dit inspreken 
geïrriteerd zijn, niet goed op de hoogte zijn van de door hun zelf behandelde en geaccordeerde 
stukken. Zoals u weet, hebben wij een burgerinitiatief gestart om argumenten voor de keuze van 
het huidige zoekgebied windenergie duidelijk te krijgen. Dit verzoek is door uw presidium 
verworpen. Het presidium vond echter dusdanig belangrijk (en ook gezien de grote hoeveelheid 
ondertekenaars), dat men bij behandelingen die nog zouden komen over dit onderwerp, de keuze 
van het zoekgebied als heroverweging mee zou willen nemen. Hierbij is ook de behandeling van 
de energiepotentiekaart als moment aangegeven. Zie hiervoor onderstaande deel van het 
statenstuk (2013-584) of het gehele statenstuk dat als bijlage bij deze mail is toegevoegd.  Het zou 
deze commissieleden sieren zich te vergewissen van de achtergronden alvorens de media op te 
zoeken.

-

“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.”

-

Ik vind het jammer dat ik wegens familieomstandigheden gisteren niet aanwezig heb kunnen zijn. 
Ook ik had willen inspreken en misschien zou ik dan wel duidelijk hebben gemaakt waarom er 
tijdens deze vergadering ingesproken wordt. Ik had zeker ook inhoudelijk wel op de 
energiepotentiekaart ingegaan. Als voorbeeld de windsnelheidskaart die onderdeel uitmaakt. Deze 
kaart geeft de windsnelheden weer op 10meter hoogte. U zult inmiddels wel weten dat 
windturbines iets hoger zijn. Heeft u wel de juiste gegevens om een juiste beslissing te maken. De 
windsnelheidskaarten (van de juiste hoogte) geven juist aan dat dit element voor heel Drenthe 
grotendeels gelijk is en geen argument vormt voor de keuze van een bepaald gebied! Dit laatste 
past dan weer bij de intentie van het presidium t.a.v. de heroverweging.

Nog even ten aanzien van irritatie over sommige acties: Als we het over ethiek gaan hebben, 
zullen partijen het nooit eens worden is de ervaring en met sommige van onze acties zullen we 
inderdaad de grens opzoeken en voor sommigen is het dan over deze virtuele grens. Wij vinden 
het bijvoorbeeld ethisch niet acceptabel dat een democratisch vastgesteld document als de 
gebiedsvisie windenergie door de initiatiefnemers middels een dictatoriaal systeem als de RcR 
getracht wordt voor hun eigen belang onderuit te halen. Dit is een duidelijk minachting voor de 
Nederlandse opzet van de democratie en ook een minachting voor u als democratisch gekozen 
volksvertegenwoordiging van Drenthe. Uw keuze doet er niet meer toe en wordt dus niet 
gerespecteerd! Hoe ligt hier de ethiek?



Terugkomend op het inspreken. Zoals aangegeven, het is een gevolg van de keuze van het 
presidium hoe om te gaan met ons Burgerinitiatief. U als commissie had kunnen verwachten dat er 
door de tegenwindgroepen ingesproken zou worden. U heeft het immers zelf aangegeven als 
moment om dit te doen!  

Met vriendelijke groet en altijd tot een nadere toelichting bereid,
 
Rob Rietveld
Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën
+31 646375095


