Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
VVD-Fractie gemeente Aa en Hunze

Gieten, 7 januari 2015
Geachte heren,
Middels dit schrijven beantwoorden we graag uw vragen aan de fractie van de VVD
Aa en Hunze die wij per mail op 21 december j.l. per mail hebben ontvangen.
Alvorens in te gaan op uw vragen willen wij nogmaals benadrukken dat omdat het
gehele project onder de rijks-coördinatieregeling valt, het rijk, dus niet de provincie
en de gemeente Aa en Hunze, leading is.
In de raadsvergadering van 16 december j.l. hebben we aangegeven de resultaten
van het draagvlakonderzoek en de daarbij behorende conclusies volmondig te
onderschrijven.
De fractie van de VVD Aa en Hunze heeft bewust gekozen voor de ondersteuning
van de gebiedsvisie (max 30 MW) omdat dit volgens ons het risico verkleint dat er
nog meer MW aan windmolens geplaatst gaan worden wanneer er in de overige
gemeenten door omstandigheden (bijv. LOFAR) minder molens zouden komen. Het
totale aantal MW aan molens die in Drenthe geplaatst moeten worden blijft 285 MW.
En zoals u weet is ook de gemeente Aa en Hunze niet meegenomen in het proces
tot aanwijzing van de verschillende zoekgebieden.
Aan de niet chique-procedure kunnen we nu niets meer veranderen, we kunnen
alleen proberen toch enige invloed te bewerkstelligen door een duidelijk maximum te
stellen in het zoekgebied (in Aa en Hunze) en te wijzen op de resultaten van het
draagvlakonderzoek.
Onderstaand de antwoorden op uw vragen.
1. Waarom voor draagvlakonderzoek gestemd.
Vooropgesteld het draagvlakonderzoek had op voorhand moeten worden uitgevoerd
en niet in dit stadium.
Op het moment van keuze wel of geen draagvlakonderzoek was het totaal nog niet
duidelijk wat er in de gemeente Emmen zou gaan gebeuren. Komen er wel
windmolens in de gemeente Emmen of niet?
En wanneer ze er niet komen waar dan wel? De VVD fractie heeft toen de afweging
gemaakt dat de resultaten uit het draagvlak onderzoek zouden kunnen helpen om te
voorkomen dat ook de windmolens van Emmen en eventuele ander gemeenten,
extra naar Aa en Hunze zouden komen. Op het moment van keuze voor het
draagvlak onderzoek was het voor onze fractie uiteraard wel duidelijk dat er geen
draagvlak was voor een windpark zoals door de initiatiefnemers voorgesteld.

2. Goed bestuur in relatie tot de kosten.
Dat dit onderzoek geld kost is logisch en is het gevolg van onze keuze, onder punt 1
verwoord.
Dit staat ons inziens ook geheel los van de noodzakelijke bezuinigingen. Wanneer dit
niet zo zou zijn is er geen enkele mogelijkheid meer tot het nemen van goede
besluiten welke noodzakelijke uitgaven met zich meebrengen.
3. Uitslag van te voren al duidelijk.
De VVD fractie heeft inderdaad aangegeven dat de uitslag van te voren wel duidelijk
zou zijn. Dit hebben we zelfs vaker en al eerder aangegeven. De signalen uit de
bevolking, tijdens bijeenkomsten, individuele gesprekken, mailverkeer, posters en
banners en social media waren helder. Het had ons bevreemd wanneer er een
andere uitslag uitgekomen zou zijn.
4. Verantwoordelijkheid nemen.
De VVD fractie heeft bewust de duurzaamheidsvisie in Aa en Hunze ondersteund
waarin opgenomen 30MW aan windenergie. Ook hebben we in een commissie
vergadering in Huize Bareveld de gebiedsvisie, gezamenlijk gemaakt door Gemeente
Borger Odoorn, de provincie en gemeente Aa en Hunze ondersteund.
Helaas hebben we moeten constateren dat er in Aa en Hunze geen volledige steun
voor was en in Borger Odoorn in zijn geheel niet. Dit komt, om het zacht uit te
drukken, niet sterk over naar de provincie en ook niet naar Den Haag. Hiermee sta je
al op een achterstand.
Nee zeggen, net voor de naderende gemeenteraadsverkiezing, zoals D66 en PVDA
hebben gedaan, was het eenvoudigste maar ons inziens “voor de Bühne”. Wij
hebben gekozen om in gesprek te blijven en onze verantwoordelijkheid hierin te
nemen.
5. Goedkeuring voor draagvlak onderzoek zinloos.
De antwoorden onder 1-4 geven aan dat het voor de VVD fractie een weloverwogen
besluit is geweest en dus zeker niet zinloos.
6. Consequenties financiële positie, subsidies en of belastingen.
Het is goed te zien dat u veel waarde, gelijk aan de VVD, hecht aan een
verantwoorde, solide financiële onderbouwing. Uiteraard zal de factuur betaald
moeten worden. Het heeft geen direct gevolg voor subsidies en/of gemeentelijke
belastingen.

7. Vertrouwen in de politiek en logica gedrag VVD fractie.
De VVD fractie is zoals ook voorgaand beschreven vanaf het begin, met het vast
stellen van de duurzaamheidsvisie, duidelijk geweest. Tot en met de laatste
raadsvergadering op 16 december 2014 hebben we deze consistente lijn doorgezet.
Wij zijn van mening dat onze inwoners hier meer aan hebben dan NEE zeggen
(PVDA) terwijl bijv. partijgenoten, zowel landelijk als gedeputeerde Munniksma in
radio Drenthe programma Casata meldt dat er windmolens komen.
De VVD fractie staat voor een duidelijk en helder verhaal.
Met vriendelijke groet,
Namens fractie VVD Aa en Hunze

Willem Bartelds
fractievoorzitter

