
	  

	  

	  

Valt	  er	  nog	  wat	  te	  kiezen	  op	  18	  maart?	  

De	  afgelopen	  maand	  hebben	  Stichting	  WindNee	  en	  Stichting	  Platform	  Storm	  
gesprekken	  gevoerd	  met	  afgevaardigden	  van	  diverse	  politieke	  partijen	  voor	  de	  
Provinciale	  Staten	  Verkiezingen.	  Daarin	  is	  gesproken	  over	  hun	  beleid	  de	  afgelopen	  
vier	  jaar,	  de	  huidige	  standpunten	  en	  wat	  de	  partijen	  nog	  kunnen	  betekenen	  voor	  ons	  
na	  de	  verkiezingen.	  Daarna	  is	  er	  afgelopen	  woensdag	  nog	  een	  Statenvergadering	  in	  
Assen	  geweest	  waarin	  er	  3,5	  uur	  over	  Windpark	  Drentse	  Monden	  en	  Oostermoer	  is	  
gesproken.	  Ook	  hebben	  we	  afgelopen	  weken	  goed	  de	  (sociale)	  media	  gescand	  op	  
uitspraken	  betreffende	  windturbines.	  Concluderend	  uit	  al	  deze	  gegevens	  blijkt	  dat	  
bijna	  alle	  partijen	  als	  collectief	  volstrekt	  onbetrouwbaar	  zijn	  in	  hun	  beleid.	  Binnen	  
veel	  partijen	  denken	  mensen	  totaal	  anders	  en	  daarnaast	  hoor	  je	  compleet	  nieuwe	  
stellingen	  de	  laatste	  weken	  die	  we	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  nog	  niet	  hebben	  gehoord.	  Is	  
dat	  stemmentrekkerij?	  Zijn	  kandidaat	  statenleden	  de	  burgers	  naar	  de	  mond	  aan	  het	  
praten	  en	  voeren	  ze	  na	  18	  maart	  een	  compleet	  ander	  beleid?	  Bovendien:	  	  hoe	  kan	  
het	  toch	  dat	  politici	  bijna	  geen	  lering	  trekken	  uit	  de	  100en	  fouten	  die	  zijn	  gemaakt	  de	  
afgelopen	  jaren	  omtrent	  het	  windproces	  in	  onze	  gemeenten.	  	  

Niet	  stemmen	  dan	  maar?	  Nee,	  dat	  zou	  zeer	  onverstandig	  zijn.	  Aangezien	  de	  
opkomst	  voor	  statenverkiezingen	  vaak	  erg	  laag	  is	  kan	  uw	  stem	  dubbel	  zo	  veel	  waard	  
zijn.	  Bovendien	  zijn	  de	  Drenten	  buiten	  de	  gemeenten	  Borger-‐Odoorn	  en	  Aa&Hunze	  
veel	  minder	  goed	  geïnformeerd	  betreffende	  de	  nadelen	  van	  windturbines.	  Maar	  hoe	  
u	  dan	  wel	  goed	  te	  informeren?	  We	  hebben	  besloten	  de	  gesprekken	  van	  afgelopen	  
maand	  en	  de	  recente	  uitlatingen	  in	  de	  media	  te	  negeren	  en	  alleen	  een	  samenvatting	  
van	  de	  afgelopen	  4	  jaar	  in	  de	  Staten	  vergadering	  weer	  te	  geven,	  	  in	  combinatie	  met	  
het	  huidige	  zwart	  op	  wit	  verkiezingprogramma	  	  /	  	  stemwijzer.	  	  

De	  volgende	  pagina	  geeft	  in	  alfabetische	  volgorde	  de	  standpunten	  weer	  van	  alle	  
partijen	  die	  meedoen	  aan	  de	  verkiezingen.	  	  De	  partijen	  in	  rood	  zijn	  partijen	  die	  hoe	  
dan	  ook	  voor	  windenergie	  en	  de	  windparken	  in	  Drenthe	  zijn.	  De	  partijen	  in	  oranje	  zijn	  
voor	  windenergie,	  maar	  hebben	  in	  min	  of	  meerdere	  mate	  kritische	  opmerkingen	  of	  
hoe	  die	  momenteel	  wordt	  gerealiseerd.	  De	  partijen	  in	  groen	  zijn	  tegen	  windenergie	  
en	  de	  windparken	  in	  Drenthe.	  	  

	  

	  



	  

50	  Plus	  

Niet	  in	  de	  Provinciale	  Staten	  van	  Drenthe	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  

Verkiezingsprogramma;	  

Als	  er	  in	  bepaalde	  delen	  van	  Drenthe	  windenergie	  gepland	  is,	  moet	  er	  gekeken	  worden	  of	  dit	  
opweegt	  tegen	  de	  belangen	  van	  de	  bewoners.	  Windenergie	  mag	  er	  alleen	  komen	  als	  er	  genoeg	  
draagvlak	  is	  en	  als	  de	  kwaliteit	  van	  wonen	  en	  leven	  niet	  aangetast	  wordt.	  De	  hele	  besluitvorming	  
moet	  nationaal	  over	  gedaan	  worden,	  omdat	  ons	  nationaal	  parlement	  de	  burgers	  in	  Drenthe	  niet	  bij	  
de	  besluitvorming	  betrokken	  heeft.	  

	  

CDA	  

Afgelopen	  vier	  jaar	  

Het	  CDA	  is	  voor	  windturbines	  in	  de	  Veenkoloniën,	  maar	  staat	  wel	  kritisch	  tegenover	  het	  proces	  en	  de	  
verdeling	  van	  lusten	  lasten.	  

Gesteunde	  moties	  :	  draagvlak	  vergroten	  door	  communicatie	  en	  maatregelen	  tegen	  bezwaren,	  
draagvlakversterker,	  betere	  participatie	  en	  compensatie.	  Voor	  gebiedsvisie	  wind.	  

Afgelopen	  half	  jaar	  is	  Windboer	  Hans	  Mentink	  voor	  het	  CDA	  Statenlid	  geweest,	  op	  de	  nieuwe	  kieslijst	  
staat	  hij	  op	  de	  12e	  plek.	  

Verkiezingsprogramma;	  

In	  het	  landelijk	  Energieakkoord	  (2013)	  staat	  dat	  in	  2020	  14%	  	  van	  alle	  energie	  duurzaam	  moet	  
worden	  opgewekt	  en	  dat	  in	  Drenthe	  285,5	  MW	  aan	  windenergie	  moet	  worden	  gerealiseerd.	  Het	  CDA	  
vindt	  het	  de	  hoogste	  tijd	  voor	  het	  rijk	  en	  de	  provincie	  om	  serieus	  met	  inwoners	  in	  overleg	  te	  gaan.	  
Het	  CDA	  wil	  niet	  alleen	  de	  lasten	  maar	  ook	  de	  lusten	  voor	  onze	  inwoners.	  Het	  CDA	  vindt	  draagvlak	  
cruciaal	  en	  pleit	  voor	  compensatie,	  participatie,	  betere	  communicatie	  en	  tijdelijke	  vergunningen	  

	  

Christen	  Unie	  

Afgelopen	  vier	  jaar	  

De	  Christen	  Unie	  is	  voor	  windturbines	  in	  de	  Veenkoloniën.	  Vond	  vrijheid	  van	  	  meningsuiting	  minder	  
belangrijk	  dan	  het	  vernielen	  van	  spandoeken.	  	  

Gesteunde	  moties	  :	  geen.	  

Verkiezingsprogramma;	  



Het	  in	  een	  vroeg	  stadium	  betrekken	  van	  omwonenden	  bij	  plannen	  voor	  een	  windpark.	  Aan	  hen	  moet	  
de	  mogelijkheid	  geboden	  worden	  om	  financieel	  te	  participeren	  in	  projecten	  in	  hun	  eigen	  omgeving.	  
Een	  verplichting	  voor	  investeerders	  van	  een	  windmolenpark	  om	  ook	  te	  investeren	  in	  de	  kwaliteit	  van	  
een	  gebied	  door	  verplichte	  deelname	  in	  een	  gebiedsfonds.	  Provincies	  hebben	  onderling	  afgestemd	  
hoeveel	  MW	  aan	  windenergieproductie	  in	  de	  eigen	  provincie	  mogelijk	  is.	  Dat	  is	  een	  afspraak	  waar	  we	  
ons	  aan	  houden.	  Omwonenden	  van	  windenergieprojecten	  moeten	  bij	  de	  planning	  daarvan	  nauw	  
betrokken	  worden.	  De	  ChristenUnie	  zet	  zich	  ervoor	  in	  dat	  hen	  de	  mogelijkheid	  wordt	  geboden	  
financieel	  te	  participeren	  in	  projecten	  in	  hun	  eigen	  omgeving	  en	  dat	  ze	  -‐	  indien	  noodzakelijk	  –	  
schadeloos	  gesteld	  worden	  voor	  het	  (financiële)	  nadeel	  dat	  ze	  ondervinden.	  Afspraak=afspraak,	  ook	  
bij	  windenergie.	  •	  Een	  positieve	  benadering	  van	  uitbreiding	  van	  windenergie	  wanneer	  daar	  vraag	  
naar	  is	  van	  gemeenten	  en	  inwoners	  

	  

D66	  

Afgelopen	  vier	  jaar	  

Voor	  windturbines	  in	  de	  Veenkoloniën	  maar	  onder	  strikte	  voorwaarden.	  De	  D66	  heeft	  erg	  hard	  
gewerkt	  om	  de	  aantallen	  turbines	  te	  verminderen	  door	  ze	  te	  verspreiden	  door	  heel	  Drenthe,	  
daarnaast	  zijn	  er	  diverse	  keren	  moties	  ingediend	  om	  het	  proces	  beter	  te	  laten	  lopen.	  

Eveneens	  is	  er	  goed	  geluisterd	  naar	  onze	  bezwaren	  en	  deze	  zijn	  regelmatig	  door	  de	  d66	  fractie	  in	  de	  
staten	  verwoord.	  

Gesteunde	  moties	  :	  	  draagvlakversterker,	  vergroten	  zoekgebied.	  1	  Voor	  en	  1	  Tegen	  gebiedsvisie	  
Wind.	  

Verkiezingsprogramma;	  

Windenergie	  is	  voorbehouden	  voor	  het	  zuidoostelijk	  deel	  van	  Drenthe.	  Dit	  is	  vastgelegd	  in	  de	  
Gebiedsvisie	  Windenergie.	  D66	  heeft	  gepleit	  om	  breder	  te	  kijken	  en	  ook	  in	  andere	  gebieden	  de	  
mogelijkheid	  voor	  opwekken	  van	  windenergie	  te	  creëren.	  Op	  het	  gebied	  van	  windenergie	  vindt	  D66	  
dat	  de	  provincie	  participatie	  van	  inwoners	  bij	  de	  opwekking	  en	  bij	  de	  bepaling	  van	  de	  locatie	  binnen	  
een	  zoekgebied	  moet	  stimuleren.	  Bij	  het	  aanwijzen	  van	  geschikte	  windlocaties	  houdt	  D66	  rekening	  
met	  cultuurhistorie,	  inpassing	  in	  het	  landschap	  en	  met	  bestaande	  functies	  van	  het	  gebied.	  Daarnaast	  
is	  het	  belangrijk	  om	  naast	  wind	  initiatieven	  te	  stimuleren	  voor	  opwekken	  van	  andere	  vormen	  van	  
duurzame	  energie.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  bestaande	  functie	  is	  Lofar	  in	  het	  zoekgebied	  bij	  Borger-‐
Odoorn.	  

Windturbines	  toestaan	  in	  de	  gekozen	  gebieden	  met	  in	  achtneming	  van	  een	  gezonde	  afstand	  tot	  
bebouwing	  en	  draagvlak	  bij	  de	  omwonenden.	  Hierbij	  stimuleren	  wij	  de	  opzet	  van	  coöperaties	  voor	  
duurzame	  energie	  (wind	  en	  zon)	  

	  

	  



	  

Groen	  Links	  

Afgelopen	  vier	  jaar	  

Fel	  voorstander	  van	  windenergie.	  Er	  kunnen	  niet	  genoeg	  windturbines	  komen.	  	  	  

Gesteunde	  moties	  :	  draagvlak	  vergroten	  door	  communicatie	  en	  maatregelen	  tegen	  bezwaren,	  betere	  
participatie	  en	  compensatie.	  Voor	  gebiedsvisie	  wind.	  

Verkiezingsprogramma;	  

GroenLinks	  zet	  zich	  in	  voor	  de	  overstap	  naar	  een	  economie	  die	  draait	  op	  zon	  en	  wind	  in	  plaats	  van	  op	  
kolen	  en	  gas.	  Grote	  windenergieprojecten	  in	  de	  Veenkoloniën	  (het	  door	  de	  provincie	  aangewezen	  
zoekgebied)	  zijn	  buiten	  de	  bewoners	  om	  gegaan.	  GroenLinks	  hecht	  alsnog	  aan	  participatie	  van	  
bewoners	  bij	  de	  realisatie	  van	  deze	  projecten.	  GroenLinks	  vindt	  dat	  het	  realiseren	  van	  duurzame	  
energie	  een	  taak	  is	  van	  overheden	  en	  inwoners	  samen.	  GroenLinks	  ziet	  de	  noodzaak	  om	  door	  middel	  
van	  windenergie	  de	  CO2	  te	  verminderen,	  maar	  erkent	  ook	  de	  noodzaak	  om	  de	  randvoorwaarden	  
voor	  woongenot	  zwaar	  mee	  te	  laten	  wegen;	  geen	  stroboscoopeffect	  van	  slagschaduw	  in	  huis,	  geen	  
geluidsoverlast.	  GroenLinks	  wil	  buiten	  de	  zoekgebieden	  ook	  windenergieprojecten	  mogelijk	  maken	  
als	  voldaan	  wordt	  aan	  dezelfde	  ruimtelijke	  randvoorwaarden.	  Goed	  overleg	  met	  en	  mogelijkheden	  
voor	  participatie	  van	  omwonenden	  (mee-‐delen	  in	  de	  opbrengst)	  is	  daarbij	  van	  essentieel	  belang.	  

	  

PVDA	  

Afgelopen	  vier	  jaar	  

Voor	  windturbines	  in	  de	  Veenkoloniën.	  Sterk	  en	  niet	  beïnvloedbare	  mening,	  ondanks	  grote	  
weerstand	  gemeentelijke	  PVDA.	  Vind	  draagvlakonderzoek	  niet	  representatief.	  Steunt	  volledig	  
regeringsbeleid	  en	  verwoord	  niet	  de	  lokale	  meerderheid.	  	  

Gesteunde	  moties	  :	  draagvlak	  vergroten	  door	  communicatie	  en	  maatregelen	  tegen	  bezwaren,	  
draagvlakversterker,	  betere	  participatie	  en	  compensatie,	  	  onderzoek	  gezondheidsrisico,	  eerlijke	  
verdeling	  opbrengsten	  windturbines.	  Voor	  gebiedsvisie	  wind	  op	  1	  staten	  lid	  uit	  2e	  Exloërmond	  na.	  

Verkiezingsprogramma;	  

De	  besluitvorming	  op	  Rijks-‐	  en	  provinciaal	  niveau	  over	  windmolens	  in	  het	  Veenkoloniale	  gebied	  
moeten	  we	  noodzakelijkerwijs	  als	  gegeven	  beschouwen.	  Het	  Rijk	  heeft	  in	  Borger-‐Odoorn	  en	  Aa	  en	  
Hunze	  een	  windpark	  van	  150MW	  doorgedrukt,	  groter	  dan	  de	  provincie	  wilde	  toestaan.	  In	  het	  gebied	  
is	  het	  verzet	  groot	  en	  het	  draagvlak	  zeer	  gering.	  De	  windmolens	  worden	  door	  veel	  inwoners	  als	  
bedreigend	  ervaren	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  landschap	  en	  leefomgeving.	  Er	  is	  veel	  onzekerheid	  en	  
onduidelijkheid	  over	  gezondheid	  en	  leefbaarheid.	  De	  PvdA	  Drenthe	  wil	  zich	  bij	  de	  uitwerking	  en	  
uitvoering	  tot	  het	  uiterste	  inspannen	  om	  in	  goede	  samenspraak	  met	  de	  burgers	  in	  het	  gebied	  de	  
negatieve	  gevolgen	  weg	  te	  nemen	  of	  in	  ieder	  geval	  zoveel	  mogelijk	  te	  beperken.	  Concreet	  dient	  



daarom	  vanuit	  de	  provincie	  onderzocht	  te	  worden	  in	  hoeverre	  het	  mogelijk	  is	  om	  zonnepanelen	  te	  
realiseren	  ter	  vervanging	  van	  het	  aantal	  windmolens.	  Als	  er	  wel	  windmolens	  worden	  gebouwd,	  dan	  is	  
het	  van	  belang	  om	  de	  nieuwste	  technologie	  toe	  te	  passen,	  waardoor	  het	  aantal	  windmolens	  kan	  
worden	  beperkt,	  zonder	  dat	  dit	  ten	  koste	  gaat	  van	  het	  aantal	  op	  te	  wekken	  Megawatt.	  Minder,	  maar	  
efficiëntere	  molens	  in	  2020	  is	  ons	  wat	  waard.	  Bij	  de	  molens	  die	  vervolgens	  worden	  gebouwd	  gaat	  het	  
er	  om	  zo	  groot	  mogelijke	  afstanden	  te	  betrachten	  tot	  woonbebouwing.	  Dit	  met	  het	  oog	  op	  eventuele	  
geluidsoverlast	  en	  slagschaduw,	  en	  de	  noodzakelijke	  compensatie	  van	  waardevermindering	  van	  
woningen.	  Daarbij	  moeten	  de	  dorpen	  kunnen	  meeprofiteren	  van	  de	  opbrengsten,	  bijvoorbeeld	  via	  
een	  compensatiefonds.	  Ook	  moet	  de	  mogelijkheid	  worden	  onderzocht	  om	  een	  aantal	  windmolens	  
door	  partijen	  uit	  de	  samenleving,	  bijvoorbeeld	  in	  de	  vorm	  van	  energiecoöperaties,	  te	  laten	  
exploiteren.	  De	  provincie	  moet	  daarbij	  een	  initiërende	  en	  voorwaardenscheppende	  rol	  vervullen.	  
Schadevergoedingsregelingen	  blijken	  in	  de	  praktijk	  niet	  toereikend	  te	  zijn.	  Wij	  zetten	  ons	  er	  voor	  in	  
om	  dat	  te	  verbeteren.	  We	  gaan	  er	  vanuit	  dat	  er	  voorlopig	  geen	  sprake	  is	  van	  een	  grotere	  taakstelling	  
voor	  windenergie,	  maar	  wanneer	  dat	  wel	  het	  geval	  is,	  dan	  zal	  deze	  niet	  in	  het	  huidige	  veenkoloniale	  
zoekgebied	  worden	  gevonden.	  

Iedereen	  betaalt	  energiebelasting.	  Maar	  mensen	  die	  vlak	  bij	  een	  windmolen	  wonen,	  hebben	  hier	  al	  
belasting	  genoeg	  van.	  Daarom	  wil	  de	  PvdA	  dat	  Drentse	  woningen	  die	  dicht	  bij	  een	  windmolen	  staan,	  
vrijgesteld	  worden	  van	  energiebelasting.	  

PVV	  

Afgelopen	  vier	  jaar	  

Tegen	  windturbines	  in	  de	  Veenkoloniën.	  Fel	  tegenstander	  van	  windenergie,	  zorgt	  dat	  dit	  ook	  veel	  
werd	  besproken	  in	  de	  staten	  de	  afgelopen	  4	  jaar.	  Laat	  zich	  goed	  informeren	  betreffende	  nadelen	  van	  
windturbines.	  Niet	  in	  staat	  meerderheid	  te	  verwerven	  om	  moties	  aangenomen	  moties.	  

Verkiezingsprogramma;	  

Geen	  industriële	  windturbineparken	  in	  het	  mooie	  Drentse	  landschap.	  

	  

Senioren	  Belang	  Noord	  

Niet	  in	  de	  Provinciale	  Staten	  van	  Drenthe	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  

Verkiezingsprogramma;	  

Indien er windmolens in de provincie Drenthe komen moet ervoor worden gezorgd dat de bewoners in 
de betreffende gebieden niet alleen de lasten moeten dragen maar er ook voordeel (lusten) van 
hebben.	  

SGP	  

Niet	  in	  de	  Provinciale	  Staten	  van	  Drenthe	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  

Verkiezingsprogramma;	  



Ruimte	  voor	  windenergie	  volgens	  de	  afspraken	  tussen	  het	  Rijk	  en	  de	  provincies.	  

Nee,	  wanneer	  windenergie	  geen	  plaats	  zou	  krijgen	  in	  Drenthe,	  moeten	  we	  onderzoeken	  welke	  vorm	  
dan	  wel	  geschikt	  is	  en	  doorgang	  kan	  hebben.	  De	  SGP	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  er	  een	  breed	  draagvlak	  
is	  onder	  de	  Drentse	  bevolking	  en	  er	  een	  goede	  locatie	  gevonden	  kan	  worden	  voor	  windmolens.	  Laten	  
we	  luisteren	  naar	  de	  bevolking	  en	  samen	  kijken	  naar	  wat	  het	  meest	  geschikt	  is.	  Wanneer	  er	  geen	  
breed	  draagvlak	  is,	  laten	  we	  dan	  het	  gesprek	  aangaan	  met	  de	  tegenstanders,	  wie	  weet	  hebben	  zij	  
goede	  initiatieven	  of	  ideeën	  voor	  welke	  vorm	  van	  duurzame	  energie	  dan	  ook!	  Laten	  we	  hen	  vragen	  
wat	  ze	  willen!	  Windenergie	  prima	  (in	  de	  vorm	  van	  windmolens),	  maar	  niet	  ten	  koste	  van	  alles!	  Want	  
zeg	  nu	  zelf,	  niemand	  zit	  toch	  te	  wachten	  op	  een	  hoge	  windmolen	  in	  zijn	  achtertuin?	  De	  SGP	  omarmt	  
initiatieven	  van	  burgers	  in	  Drenthe	  wanneer	  ze	  suggesties	  hebben	  voor	  allerlei	  duurzame	  ideeën.	  
Constructief	  opstellen,	  meedenken	  en	  meehelpen	  in	  de	  uitvoering	  zijn	  de	  pijlers	  waar	  de	  SGP	  
duurzaam	  op	  drijft.	  

SP	  

Afgelopen	  vier	  jaar	  

Voor	  windturbines	  in	  de	  Veenkoloniën.	  Wel	  zeer	  kritisch	  over	  het	  proces	  met	  de	  bewoners.	  	  

Gesteunde	  moties	  :	  draagvlak	  vergroten	  door	  communicatie	  en	  maatregelen	  tegen	  bezwaren,	  
draagvlakversterker,	  betere	  participatie	  en	  compensatie.	  TEGEN	  gebiedsvisie	  wind.	  

Verkiezingsprogramma;	  

Bij	  windenergie	  is	  horizonvervuiling	  een	  aspect	  om	  rekening	  mee	  te	  houden.	  Bij	  geschikte	  locaties	  
denken	  wij	  in	  de	  eerste	  plaats	  aan	  grootschalige	  industrieterreinen	  en	  aan	  lijnopstellingen	  langs	  
hoofdinfrastructuur,	  zoals	  snelwegen	  en	  kanalen.	  •	  Omwonenden	  van	  windparken	  moeten	  
meeprofiteren	  van	  de	  opbrengsten,	  ter	  compensatie	  van	  de	  overlast.	  

	  

Sterk	  Lokaal	  (gevormd	  uit	  gemeentebelangen).	  

Niet	  in	  de	  Provinciale	  Staten	  van	  Drenthe	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  

Verkiezingsprogramma;	  

Sterk	  Lokaal	  vindt	  dat	  de	  provincie	  moet	  openstaan	  voor	  allerhande	  alternatieve	  vormen	  van	  
energie,	  als	  deze	  op	  draagvlak	  onder	  de	  inwoners	  en	  gemeenten	  kunnen	  rekenen.	  Hierbij	  moet	  
nadrukkelijk	  worden	  gekeken	  naar	  alle	  alternatieve	  energiebronnen.	  Er	  wordt	  nu	  teveel	  gefocust	  op	  
windenergie.	  Daarnaast	  moeten	  we	  bij	  besluitvorming	  het	  belang	  van	  de	  provincie	  en	  haar	  inwoners	  
voor	  ogen	  hebben.	  Maatschappelijk	  draagvlak	  is	  daarbij	  essentieel.	  Wij	  zijn	  voor	  uitbreiding	  van	  het	  
zoekgebied	  voor	  alternatieve	  energie	  als	  gemeenten	  aangeven	  daar	  voor	  open	  te	  staan.	  De	  provincie	  
moet	  daarover	  met	  alle	  gemeenten	  in	  gesprek.	  Sterk	  Lokaal	  vindt	  dat	  de	  provincie	  gefaald	  heeft	  in	  
het	  windmolenproces.	  Het	  proces	  om	  draagvlak	  te	  krijgen	  is	  de	  afgelopen	  periode	  slecht	  uitgevoerd,	  
met	  als	  resultaat	  dat	  de	  provincie	  niet	  op	  basis	  van	  heldere	  criteria	  is	  gekomen	  tot	  een	  zoekgebied.	  
Vier	  gemeenten	  zijn	  door	  provincie	  en	  Rijk	  ‘veroordeeld’	  tot	  het	  plaatsen	  van	  windmolens,	  en	  de	  



provincie	  weigert	  om	  het	  zoekgebied	  te	  verruimen.	  Sterk	  Lokaal	  ziet	  in	  dat	  we	  niet	  ontkomen	  aan	  de	  
opgave	  uit	  het	  energieakkoord.	  Maar	  wij	  vinden	  wel	  dat	  de	  provincie	  zich	  veel	  harder	  moet	  opstellen	  
richting	  het	  Rijk,	  zodat	  andere	  duurzame	  vormen	  van	  energie	  ook	  mogen	  worden	  ingezet	  voor	  de	  
taakstelling	  van	  285,5	  MW.	  We	  willen	  komen	  tot	  een	  betere	  verdeling,	  en	  samen	  met	  gemeenten	  in	  
Drenthe	  komen	  tot	  een	  beter	  proces.	  Dit	  betekent	  dat	  Sterk	  Lokaal	  voor	  uitbreiding	  van	  het	  
zoekgebied	  is,	  maar	  dat	  samen	  met	  de	  gemeenten	  gaat	  doen.	  

	  

VVD	  

Afgelopen	  vier	  jaar	  

Voor	  windturbines	  in	  de	  Veenkolonien.	  Sterk	  en	  niet	  beïnvloedbare	  mening.	  	  Steunt	  volledig	  
regeringsbeleid	  en	  verwoord	  niet	  de	  lokale	  meerderheid.	  Vermeld	  dat	  de	  landelijke	  afspraken	  voor	  
realisatie	  van	  windturbines	  moeten	  worden	  nagekomen,	  vergeet	  alleen	  expres	  te	  vermelden	  dat	  
afgesproken	  is	  dat	  dit	  alleen	  met	  draagvlak	  kan.	  	  	  

Gesteunde	  moties	  :	  	  draagvlakversterker,	  betere	  participatie	  en	  compensatie,	  onderzoek	  
gezondheidsrisico,	  eerlijke	  verdeling	  opbrengsten	  windturbines.	  Voor	  gebiedsvisie	  wind.	  

Verkiezingsprogramma;	  

De	  VVD	  conformeert	  zich	  aan	  de	  gemaakte	  afspraken	  met	  de	  Rijksoverheid	  over	  windenergie.	  In	  
Drenthe	  wordt	  vóór	  2021	  285,5	  MW	  gerealiseerd.	  De	  windturbines	  komen	  in	  de	  zoekgebieden	  die	  
zijn	  vastgesteld	  in	  de	  omgevingsvisie:	  in	  de	  gemeenten	  Aa	  en	  Hunze,	  Borger	  Odoorn,	  Coevorden	  en	  
Emmen.	  De	  VVD	  is	  tegen	  extra	  windmolens,	  bovenop	  de	  afgesproken	  285,5	  MW	  

	  

	  

Wijsheid	  gewenst	  bij	  uw	  bezoek	  aan	  het	  stemhokje!	  

	  

Stichting	  WindNEE	  

Platform	  Storm	  

	  


