Geachte fractievoorzitter,

Op 11 maart 2014 besloot de gemeenteraad van Aa en Hunze unaniem een onderzoek uit te voeren
naar het draagvlak onder de Veenkoloniën met betrekking tot de mogelijke komst van
windmolenparken. Hiermee gaf ook u aan draagvlak onder de bewoners van cruciaal belang te
vinden. Immers; waarom voor een duur onderzoek stemmen als men toch niet van plan is hiermee iets
te doen! Eindelijk leek u uw verantwoordelijkheid te nemen en naar uw kiezers te gaan luisteren.
Door uw besluit om een draagvlakonderzoek uit te voeren hebben inwoners van deze gemeente weer
een beetje vertrouwen gekregen in de locale politiek. Maar uw besluit om alsnog de gebiedsvisie te
ondersteunen heeft dit broze vertrouwen weer volledig vernietigd.
Wij kunnen niet begrijpen hoe u tot dit besluit bent gekomen. We willen u daarom verzoeken antwoord
te geven op de bovenstaande vragen:
1. Bent u van mening dat er bij de bevolking van de Veenkoloniën wel draagvlak is voor de
gebiedsvisie? Zo ja, waarop baseert u dit?
2. Waarom heeft u voor het draagvlak onderzoek gestemd als u uiteindelijk toch kiest voor de
gebiedsvisie?
3. Vind u dat er sprake is van een goed bestuur en verantwoordelijk gedrag als u goedkeuring
geeft aan onderzoek dat tot € 40.000 (voor de drie gemeenten) kost, terwijl de gemeente Aa
en Hunze in de komende jaren nog € 1,7 miljoen (zie het Collegeplan) moet besparen. Dit
rekening houdend met:
a. Uw fractie gaf op de Raadsvergadering van 16 december aan dat van te voren al
duidelijk was wat de uitslag ongeveer zal zijn.
b. Uw fractie tijdens de Raadsvergadering aangaf dat uw ongeacht de uitslag ‘uw
verantwoordelijkheid’ wou nemen.
Moeten we niet concluderen dat u goedkeuring heeft gegeven aan een voorstel dat al voor
aanvang van het onderzoek feitelijk zinloos voor uw fractie was?
1. Kunt u ook aangeven welke consequenties het goedkeuren van het onderzoek door uw fractie
heeft voor de financiële positie van de gemeente? Zijn hierdoor bijvoorbeeld de
subsidiemogelijkheden voor anderen verminderd? Of heeft dit consequenties voor de
gemeentelijke belastingen?
2. Tijdens de Raadsvergadering op 16 december werd door de D’66-fractie de vraag gesteld:
hoe gaan we door dit raadsbesluit het vertrouwen in de lokale politiek herstellen? Wij willen u
vragen duidelijk te maken hoe uw fractie hier invulling aan wil geven. Hoe wilt u ervoor zorgen
dat mensen weer het gevoel hebben dat er wel naar hun geluisterd wordt? Hoe wilt u ervoor
zorgen dat burgers de logica in uw gedrag weer kunnen vinden?
Ter attentie van Groen Links; Tenslotte hebben wij moeten constateren dat uw fractie wat betreft de
feiten niet op de hoogte is. Hoe kan een partij die niet eens weet wat de afspraken zijn over de
verdeling van de molens over de diverse gebieden überhaupt nog enig mandaat hebben van de
bevolking?
We vragen u op korte termijn antwoord te geven op bovenstaande vragen (uiterlijk dinsdag 23
december). Mede aan de hand van uw antwoorden zullen wij een persbericht uit doen. Ook zullen wij
uw reactie publiceren op de website van WindNEE. Tenslotte zullen we bij uw landelijke partijorganisatie nagaan of zij uw verhaal ondersteunen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting WindNEE

