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Grolloo, 30 december 2014

Betreft: Reactie op uw vragen betreffende ons standpunt over de windmolens

Geachte heren,

In antwoord op uw brief van 21 december 2014 het volgende. Voor we in gaan op uw vragen, willen
wij duidelijk stellen dat wij tijdens de raadvergadering op 16 december hebben ingestemd met het
raadsbesluit. Dit betekent dat we het	
  rapport	
  ‘Draagvlakonderzoek	
  Windpark	
  De	
  Drentse	
  Monden	
  en	
  
Oostermoer’	
  aanvaarden	
  en	
  de	
  conclusies	
  uit	
  het	
  rapport	
  dat er onvoldoende draagvlak is in het
gebied, overnemen. Daarnaast hebben we tegen de plannen van minister Kamp gestemd. Ook wij
zijn namelijk tegen deze plannen.
De antwoorden op de vragen in uw brief hebben	
  we	
  in	
  onderstaande	
  alinea’s	
  verwoord.
Waarom draagvlakonderzoek?
U vraagt waarom wij hebben ingestemd met de uitvoering van dit draagvlakonderzoek. Met de
uitkomsten van dit draagvlakonderzoekhebben we bewijs dat er geen draagvlak is voor
grootschalige windenergie. Door gesprekken met inwoners en uitingen vanuit het gebied wisten we
al dat er in de omgeving niet tot nauwelijks draagvlak is. Maar met de uitkomsten van het
draagvlakonderzoek kunnen we het aantonen en staan we veel sterker in de onderhandeling met
minister Kamp.

Financiële positie
De kosten voor de uitvoering van het draagvlakonderzoek staan los van de bezuinigingen die wij door
moeten voeren. Dit zal geen gevolgen hebben voor andere subsidies of voor de gemeentelijke
belastingen. Natuurlijk kunnen we geld maar één keer uitgeven. Dat we kosten kwijt zijn aan de
uitvoering van het draagvlakonderzoek is logisch en een bewuste keuze, zoals hierboven uitgelegd.

Geloofwaardigheid lokale politiek
Door terug te vallen op de gebiedsvisie hebben we nog iets te zeggen over plek en voorwaarden voor
de verdere plannen van Kamp. Hadden we enkel Nee geroepen, zoals D66, PvdA en nu ook CDA
doen, dan waren we onze positie in gesprek met Kamp totaal verloren. Daarmee hadden we gezegd
wat jullie willen horen, maar bereiken wij helemaal niets. Dát is misleidend en niet eerlijk tegenover
u en onze inwoners. Met andere woorden, wij willen zo lang mogelijk met minister Kamp in gesprek
blijven, om zo grootschalige windenergie tegen te gaan. We bewegen iets mee, door in te zetten op
maximaal 30 Mw windenergie in ons gebied, onder voorwaarde dat het geen gevolgen heeft voor de
volksgezondheid én inwoners mee moeten kunnen participeren. Alleen zo hebben we een redelijke
kans om grootschaligewindenergieparkente voorkomen. Door hier open en eerlijk over te
communiceren blijven wij geloofwaardig naar de inwoners.
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Tot slot
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat niet iedereen ons standpunt begrijpt. Ons standpunt is
echter bewust en doordacht, wetende dat we daarmee nu een groep inwoners tegen de borst
stuiten, zoals WindNEE. Met name over de vorige alinea verschillen we waarschijnlijk van mening. Dit
mag. Ons gaat het echter om het uiteindelijke resultaat. Wij blijven ons inzetten om grootschalige
windenergie in onze omgeving tegen te houden. En dat is wat de meerderheid van de inwoners van
Aa en Hunze wil.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de Combinatie GemeenteBelangen,

Bertus Reinders
Fractievoorzitter Combinatie Gemeentebelangen

Pagina 2 van 2

