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Voorzitter, geachte aanwezigen. 
 
Vandaag ligt het voorontwerp inpassingsplan voor ons en wordt ons gevraagd om een reactie. In de 
reactie van het College op het plan wordt in duidelijke taal uitgesproken dat er op minimaal vier 
onderdelen in het plan onvoldoende tegemoet gekomen wordt aan de belangen van de provincie en 
van de inwoners. Deze vier onderdelen zijn de dubbele lijn bij Drouwenermond, het vrijhouden van het 
LOFAR-gebied, een grotere afstand tussen woningen en molens bij de lijn Nieuwediep, het gebiedsfonds 
en mogelijkheden voor participatie van bewoners concreet invullen. Verder wordt uitgebreid ingegaan 
op de 7 voorwaarden zoals die zijn vermeld in de brief van het College van 15 januari van dit jaar. 
 
De hoofdlijn van het College is dat de minister in het plan onvoldoende rekening houdt met de inhoud 
van die brief. Het College volgt de richting die toen is ingezet. En met niet mis te verstane bewoordingen 
waarbij de dubbele lijn bij Drouwenermond beoordeeld wordt als niet-acceptabel. Wij ondersteunen 
met instemming de duidelijk woorden die het College spreekt over het missen van de balans tussen 
lusten en lasten vanwege de grote impact op het gebied en de bewoners. 
 
Wij zijn onaangenaam verrast dat de minister eigenlijk niets heeft gedaan met de brief van 15 januari jl.  
Geen blijk geeft van de kennis dat de windparken in de Veenkoloniën tot grote onrust leiden wat betreft 
de effecten op het landschap, het woongenot en op de onderlinge verhoudingen in kleine 
gemeenschappen. Onbegrijpelijk, zeker wanneer steeds wordt aangegeven dat de minister vooral de 
doelstellingen van het energieakkoord wil bereiken en met deze werkwijze de weerstand eerder 
vergroot. In het energieakkoord wordt dit als volgt verwoord: het geforceerd doorzetten van projecten 
werkt contraproductief. Voor het reserveren van meer ruimte voor wind op land is op lokaal en 
provinciaal niveau maatschappelijk en politiek draagvlak hard nodig." Einde citaat. 
 
Wij hebben nog twee vragen aan het College betreffende de brief: Kunt u nader aangeven wat moet 
worden verstaan onder afstemming met de Colleges van Borger-Odoorn en Aa en Hunze, en de tweede 
vraag: is er al zicht op resultaten van het overleg tussen Astron en de minister wat betreft de plaatsing 
in het LOFAR-gebied? 
 
Voorzitter, naast deze steun voor de reactie van het College op het voorontwerp willen wij nog op twee 
onderdelen een aanvulling geven. Het huidige landschap in de Veenkoloniën is in de loop der tijd 
ontstaan door de winning van turf. Het bewerken van het veen, het afvoeren van de turf heeft gezorgd 
voor de lintstructuur in de bebouwing, de kanalen en wegen. De ontgonnen grote open ruimten zijn 
door de landbouw in gebruik genomen.  
 
Volgens het voorontwerp en ik citeer: “wordt de openheid van het plangebied vooral ervaren vanaf de 
randen van het plangebied” (blz. 67) en zijn de windturbines “een nieuwe laag in het landschap”. “En 
omdat de maat en de schaal van het plangebied erg groot zijn sluit een grootschalig windpark goed aan 
bij het onderliggende landschap.” 



 
Voorzitter, zulke zinnen jagen bij mij de nekharen omhoog. Bewoners leven en wonen niet op de randen 
van het plangebied, ze wonen ín het gebied. Trouwens, ook toeristen en passanten komen in het gebied 
en blijven bij voorkeur niet aan de randen. Zij komen voor de openheid van het landschap en bijzondere 
lintbebouwing. Met droge ogen wordt beweerd dat een grootschalig park dus goed aansluit bij de schaal 
van het landschap. Omdat het bij beide om “groot” gaat…? Het gehele onderdeel van het plan over het 
landschap is doordrenkt van zinnen die je met hetzelfde gemak andersom kan zeggen. Toch is de 
eindconclusie dat de effecten op het landschap aanvaardbaar worden geacht.  
 
Wij willen erop aandringen om bij het onderdeel landschappelijke inpassing helder en objectiveerbaar 
en met veel meer zorgvuldigheid aan te geven wat de afwegingen zijn om tot die eindconclusie te 
komen. 
Daarbij ondersteunen wij de opmerkingen van het College wat betreft afstand tot bebouwing, en de 
toepassing van de nieuwste technieken om het aantal molens te beperken. Hierbij is aandacht voor 
insluiting met molens zoals bij Drouwenermond maar ook bij Gasselternijveenschemond noodzakelijk. 
 
En het tweede punt: 
Juist de noordelijke provincies, en zeker ook Drenthe en de Drentse bevolking hebben van oudsher grote 
bijdragen geleverd aan het leveren van fossiele brandstoffen. De bevolking zelf werkte in het veen maar 
leed grote armoede, de winsten kwamen bij anderen en vooral in het westen terecht of bij veenboeren 
in gebied met veel grondbezit. Ook is er tot op de dag van vandaag gas- en oliewinning in Drenthe.  
Hiervan zijn de opbrengsten heel Nederland ten goede gekomen. De effecten op de Drentse bodem zijn 
nog onvoldoende duidelijk. Denk aan de aardbeving kortgeleden in Emmen. Ook wordt nog 
onvoldoende duidelijk in de stukken wat de negatieve effecten zijn wat betref het vestigingsklimaat en 
de waardevermindering van onroerend goed.  
 
In het gebied is door ondernemers een zonneparkplan ontwikkeld, Borger-Odoorn en Aa en Hunze staan 
hoog op de lijst van gemeenten met productie van zonne-energie. Kortom, er is veel betrokkenheid en 
creativiteit in het gebied, en er wordt niet alleen Nee gezegd, maar er wordt ook gezocht naar 
oplossingen. Het zou de initiatiefnemers en het Ministerie sieren wanneer zij actief het gesprek zoeken 
en meewerken aan het herstellen van de balans tussen individueel en collectief belang. 
 
Voorzitter, afrondend: 
De duurzaamste energie is wat we niet gebruiken, en daarin kunnen we als provincie met partners de 
komende bestuursperiode stappen zetten, daarnaast is de overgang naar duurzame energie 
noodzakelijk. De effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen op ons klimaat dwingen ons daartoe. 
De PvdA is van mening dat de afspraken in het energieakkoord en de opdracht voor Drenthe daarbij 
uitgevoerd moeten worden. De noodzaak om resultaten te boeken is groot en zal alleen maar 
toenemen. 
 
De PvdA wil opnieuw met klem benadrukken dat de gevolgen voor de bewoners in het gebied waar het 
kan beperkt moeten worden en waar het niet anders kan gecompenseerd moeten worden.  Wij 
ondersteunen daarom nadrukkelijk de uitspraak van het College dat zij hierin naast de initiatiefnemers 
en het Rijk, verantwoordelijkheid wil nemen.  
 
 
 
 


