
 

 

Gieterveen, 30 september 2014  

 

Geachte heer/mevrouw, 

Burgers mogen van de door hen gekozen vertegenwoordigers minimaal verwachten dat 
zij integer handelen. Gelukkig is dit ook door de Provinciale Staten van Drenthe omarmd 
en heeft zij op haar website een gedragscode geplaatst. In deze gedragscode kunt u 
onder meer de volgende passages terugvinden: 

• Pnt 2.2. (over belangenverstrengeling); bij privaatpublieke samenwerkingsrelaties 
voorkomt de bestuurder (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke 
concurrentieverhoudingen 

• Pnt. 3.1. (over nevenfuncties); een bestuurder vervult geen nevenfuncties waarbij er 
(de schijn van) strijdigheid is of kan zijn met belang voor de provincie 

• Pnt. 4 (over informatie); een bestuurder maakt niet ten eigen bate of ten bate van 
zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen 
informatie. 

Ook het CDA lijkt dergelijke standpunten te onderschrijven. Mevrouw Maij-Weggen heeft 
in dit kader immers de brochure ‘Een betrouwbaar politicus: grondhouding voor 
volksvertegenwoordigers en bestuurders namens het CDA’ geschreven. Ter opfrissing 
enkele passages uit dit document: 

• Van CDA politici mag verwacht worden dat ze bij hun beslissing het belang van de 
burgers boven hun privébelang stellen en de schijn van vermenging van die twee 
vermijden (p17) 

• Van CDA politici mag verwacht worden dat ze onafhankelijk oordeel kunnen vellen 
(p17) 

• Van CDA politici mag verwacht worden dat ze respectvol omgaan met een ieder, ook 
al verschillen ze hemelsbreed in politieke overtuiging of sociale of culturele 
achtergrond (p19) 

• Betrouwbaarheid: Ons ambt gebruiken we niet voor het regelen van persoonlijke 
aangelegenheden. Bij ons doen en laten is duidelijk vanuit welke 
verantwoordelijkheid we iets doen…..Het kan voorkomen dat een partner zakelijk 
actief is in de regio of in een sector waar iemand politieke verantwoordelijkheid 
draagt. Ook in dat soort gevallen regelen we het zo belangenverstrengeling of de 
schijn daarvan niet kan ontstaan (p22) 

In de praktijk vrezen wij dat bovenstaande citaten bij mooie woorden blijven. Het feit dat 
de heer Hans Mentink onderdeel van uw fractie wordt, is hier debet aan. Als één van de 
initiatiefnemers van Windpark Oostermoer (en bovendien haar woordvoerder) heeft de 
heer Mentink grote privébelangen bij de realisatie van dit windpark. Plannen die door het 
overgrote deel van de bevolking van de Veenkoloniën niet worden gesteund. Plannen die 
binnen de huidige provinciale agenda als één van de meest controversiële mogen worden 
aangemerkt. 

 



 

 

 

Op zijn minst levert de combinatie Statenlid en een dergelijk controversieel plan de 
schijn van belangenverstrengeling op. De belangen van de bevolking en de zakelijke 
belangen van de heer Mentink staan grotendeels tegenover elkaar.  
En hoe zit het met de belangen van grondbezitters buiten het zoekgebied? Hou zouden 
die het vinden dat een Statenlid zijn eigen grond als mogelijk windmolengebied aanwijst 
en tegelijkertijd een groot deel van Drenthe buitenspel zet?  
Ook heerst bij grote delen van de bevolking van de Veenkoloniën het gevoel dat de heer 
Mentink zeer respectloos met hen omgegaan is. Inwoners zijn niet tot nauwelijks 
geïnformeerd over de plannen, laat staan betrokken. Pas nadat er vanuit de politiek 
signalen zijn afgegeven, zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd. Getuigt dit van 
respect voor de omwonenden van windpark Oostermoer? Is deze manier van werken een 
CDA-statenlid waardig? 

Het feit dat dhr. Mentink tijdens de laatste Statenvergadering, bij de bespreking van de 
windmolenproblematiek , op de tribune is gaan zitten, is een stap in de goede richting. 
Niettemin vinden wij dit onvoldoende. Buiten het publieke oog kan hij immers als 
Statenlid nog steeds zijn invloed doen gelden.  

We vragen u dan ook met klem op om de heer Mentink dringend te verzoeken zijn plaats 
in de Provinciale Staten beschikbaar te stellen. Alleen dan toont u aan dat het niet bij 
mooie woorden blijft, maar dat het CDA daar ook naar handelt. 

Uw reactie kunt u sturen aan info@windnee.nl 

 

Met vriendelijke, maar bezorgde groet, 

Stichting WindNEE 

PS Een afschrift van deze brief zal naar uw landelijke partijorganisatie, de voorzitter van 
de Provinciale Staten Drenthe en de pers worden verzonden. 
 
 
 


