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BELANGRIJKE MOTIES AANGENOMEN 
 
Donderdag 24 april heeft de 2e kamer vergaderd over de windenergiegebieden.  
Daarbij zijn voor ons gebied belangrijke moties aangenomen, ondanks dat de 
verantwoordelijke ministers er veelal anders over dachten.  Dankzij het langdurige en 
vastberaden optreden van bewoners, bestuursleden van Platform Storm en het landelijk 
georganiseerde NLVOW hebben de bewoners van de Veenkoloniën op een aantal thema’s 
schade kunnen beperken en zeggenschap terug kunnen krijgen.  We zullen de belangrijkste 
moties (wetgeving) voor u uiteenzetten en de consequenties proberen te in te schatten. 
 
 

Motie 33612-28 door Albert  de Vries (PVDA) en Carla Dik Faber (Christen Unie) 
verzoekt de regering, bij het windpark in de Drentse veenkoloniën de 

gebiedsvisie van de provincie als uitgangspunt te nemen, mits de 
provincie garandeert dat de taakstelling voor 2020 wordt gerealiseerd 

 
 

 Door deze motie zullen de plannen van de Provincie Drenthe de voorkeur krijgen boven de 
plannen van de Initiatiefnemers. De plannen van de Provincie bevatten voor Borger-Odoorn 
de volgende voordelen ten opzichte van de plannen van de initiatiefnemers; 

- Minder windturbines 
- Niet tussen elk dorp windturbines, waardoor bewoners niet/minder worden opgesloten 
- Meer inspraak door burgers 
- Provincie is makkelijk benaderbaar en aanspreekbaar. 
- Diverse randvoorwaarden zijn beter 

 

 

2e kamer Algemeen overleg Windenergiegebieden 

Gemeenteraadsvergadering brief Minister Kamp 
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Motie 33612-30 door Albert de Vries (PVDA) en Paulus Jansen (SP) 
overwegende dat bewoners vooraf een indicatie moeten hebben van mogelijke invloed van 

het plaatsen van windmolens op de waarde van hun woning; 
verzoekt de regering om initiatiefnemers binnen de gebruikelijke procedures te verplichten 
bij windprojecten vooraf inschattingen te laten maken door erkende taxatiebureaus over 

mogelijke planschade. 
 

Onze stichting praat al enige tijd met de Provincie over het uitvoeren van een EER, 
economische effect rapportage. Vooralsnog krijgen wij hiervoor nog geen toezeggingen. Een 
groot deel van een EER omvat de waardedaling van onze woningen. Met de motie krijgen we 
goed inzichtelijk wat de plaatsing van windturbines met de waarde van onze woningen doen. 
Stichting Platform Storm heeft wel enige twijfels over de uitkomst van dit onderzoek omdat er 
al eind 2012 door 2 Adviseurs rapporten zijn uitgebracht waarvan wij de resultaten niet 
kunnen onderschrijven . Rapporten zijn na te lezen op; 
SOAZ 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/09/SAOZ%20Onderzoek%20Planschade%20door%
20windturbines.pdf 
Bosch & Van Rijn 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/09/Bosch%20en%20Van%20Rijn%20jurisprudenti
e%20effect%20windturbines%20op%20WOZ_0.pdf 
 
 

Motie 33612-31 door Agnes Mulder (CDA), 
woont in Assen 

constaterende dat inwoners van diverse gemeenten 
zich zorgen maken over de komst van windmolens in 
hun leefomgeving; overwegende dat draagvlak voor de 
energietransitie van groot belang is en grote 
energieprojecten niet zonder vroegtijdige communicatie 
met en participatie van omwonenden gerealiseerd kan 
worden; overwegende dat inwoners niet alleen 
geconfronteerd moeten worden met de lasten van 
windenergie, maar ook van de lusten zouden moeten 
kunnen profiteren; overwegende dat diverse 
betrokkenen werken aan een model voor participatie, 
waarbij lokaal maatwerk het uitgangspunt is; verzoekt 
de regering, de regie te nemen in de totstandkoming 
van de gedragscode zoals neergelegd in het 
Energieakkoord en daarbij zowel de windsector en 
milieugroeperingen als omwonenden, verenigd in de 
NLVOW, te betrekken, en als Rijk en provincies deze 
code ook te ondertekenen. 
 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/09/SAOZ%20Onderzoek%20Planschade%20door%20windturbines.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/09/SAOZ%20Onderzoek%20Planschade%20door%20windturbines.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/09/Bosch%20en%20Van%20Rijn%20jurisprudentie%20effect%20windturbines%20op%20WOZ_0.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/09/Bosch%20en%20Van%20Rijn%20jurisprudentie%20effect%20windturbines%20op%20WOZ_0.pdf
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Door deze motie zullen de bewoners een serieuzer aanbod krijgen met betrekking tot 
participatie. Hiervoor waren er geen concrete regels, waardoor de initiatiefnemers met een 
minimaal aanbod zijn gekomen vorig jaar tijdens de zeer slecht bezochte participatie avonden. 
Door deze motie worden de initiatiefnemers gedwongen volgens een nog op te stellen 
gedragscode ons een serieus aanbod te doen. Bij het opstellen van deze gedragsregels zal ook 
het NLVOW aanwezig zijn. Het NLVOW is de landelijke club die strijd voor meer rechten voor 
(toekomstig) omwonenden van windturbines. Onze woordvoerder van Tegenwind 
Veenkoloniën, Rob Rietveld, is daar directeur.  

 

 
Motie 33612-37 door Pieter Litjens (VVD) en Albert de Vries (PVDA) 

overwegende dat voor een gedragen energietransitie de weerstand tegen hernieuwbare 
energie zo laag mogelijk moet zijn; constaterende dat concrete alternatieve locaties voor 

windmolenparken op land worden aangedragen door provincies, waarvoor meer draagvlak  
in de samenleving bestaat; verzoekt de regering, concrete alternatieven voor grote 

windmolenparken serieus een kans te geven en de bevoegdheid voor de keuze van deze  
alternatieven bij de provincie te leggen. 

 
 

Deze motie opent de mogelijkheid om in Drenthe op ander locatie windturbines te plaatsen 
waar meer draagvlak is. Zoals wij nu verwachten zal de hoeveelheid windturbines die de 
provincie in ons gebied heeft bedacht niet passen op de 2 locaties in Borger-Odoorn. Wij 
zullen ons inzetten om de Provinciale Staten te overtuigen betere locaties voor windturbines 
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te onderzoeken. Zowel ons burgerinitiatief van vorig jaar als een motie van D66 haalde het 
vorig jaar niet. Nu de 2e kamer deze motie heeft aangenomen biedt dit nieuwe kansen om bij 
de Provincie Drenthe te pleiten voor betere locaties. D66 is al begonnen, zie 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/d66-drenthe-opnieuw-op-bres-voor-andere-
windmolenlocaties 

 
 

Concluderend was dit een geslaagde dag voor (toekomstig) omwonenden van windturbines.  
Deze resultaten zullen nog niet leiden tot het voorkomen van windturbines in onze 
gemeente en daarom zullen wij van Stichting Platform Storm onverminderd en met volle 
overgave doorgaan met behartigen van de belangen van alle inwoners. 
 
Bovenstaande omvat veel tekst en kan misschien vragen bij u opwekken. Schroom niet ons 
te e-mailen wanneer u het een en ander nog nader uitgelegd wenst te hebben. Wij zijn 
bereikbaar via de onderstaande contactgegevens. 

 
 

FACEBOOK   Ons adres op Facebook is: https://www.facebook.com/wind.handel?fref=ts 
Onze pagina is openbaar, u hoeft geen Facebook account te hebben om daar te kunnen 
kijken. Wilt u reageren, dan dient u wel een account te hebben. 
 
 

 
SITE  Onze website vindt u op:   http://www.platformstorm.nl/ 
 

 
Het secretariaat van Stichting Platform Storm is bereikbaar op: secretaris@platformstorm.nl 
 

 
DONATEURSFORMULIER   via onze website: http://www.platformstorm.nl/nieuwsbrief  
 

 
U bent vrij dit bericht door te zenden aan andere geïnteresseerden. Zij kunnen zich ook zelf 
aanmelden via onze site. Wenst u onze actieberichten niet meer te ontvangen dan kunt u zich 
via de site afmelden.  

 
Volg Storm op Twitter:   @karlvoshaart  en    @infoplatform 
Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën: @RLRietveld 
Input voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar: 
kopijnieuwsbrief@platformstorm.nl 
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