
PvdA Drenthe over verkenning windenergie:  

‘Haal scherpe randen van dossier af’ 

  

De commissie Omgevingsbeleid van 13 januari besprak de verkenning naar het 

windpark De Drentse Monden Oostermoer. De PvdA-fractie gaf aan: we kunnen niet 

buiten windmolens, maar laat de inwoners van het gebied er maximaal van 

profiteren. Haal de scherpe randen van dit dossier af, anders komen we niet vooruit. 

  

Door Hendrikus Loof op 13 januari 2015 

 

Onze fractie is niet verbaasd over de inhoud van het rapport van het bureau Elzinga 

& Oterdoom, dat tot doel had om in beeld te brengen of er vanuit bewoners,  

bedrijven en maatschappelijke organisaties animo is om gezamenlijk met 

initiatiefnemers en overheden invulling te geven aan communicatie, participatie en 

profijt. Gezien onze regelmatige gesprekken en contacten in het gebied hadden wij 

dit verwacht. Maar onthutsend is de inhoud wel degelijk. 

 

Ik noem een aantal termen uit het rapport: strijd, escalatie, op scherp, polarisatie. 

Voorzitter, dit kan toch niet de manier zijn waarop wij in Nederland en in Drenthe de 

zo gewenste klimaatdoelstellingen willen behalen? De emotie en frustratie 

spatten van de pagina’s met interviews. Wij kunnen en willen niet anders dan dit 

serieus nemen. De PvdA blijft zich inspannen voor het weghalen van de scherpe 

randen rond het windmolendossier Drentse Monden & Oostermoer. Zonder valse 

verwachtingen te wekken, want wij zijn niet in staat en ook niet in de positie om de 

plannen zelfstandig te wijzigen. Wij zitten niet aan het stuur. De minister is daar al 

geruime tijd duidelijk over en de Rijkscoördinatieregeling biedt de provincie geen 

zetel voor interventies.  

 

Toch blijkt ook de minister niet geheel ongevoelig voor de terneergeslagen sfeer in 

het gebied, getuige zijn schriftelijke reactie op het rapport. Deze is behandeld in 

de kamercommissie EZ op 16 december jl. waar ook gedeputeerde Stelpstra 



aanwezig was. Ik citeer: ‘De verkenning bevestigt wederom de weerstand tegen het 

windpark…. Ik vind dit een belangrijk signaal en zal dit meenemen in de verdere 

communicatie en procedure rond het windpark….’. En verderop in de brief van de 

minister: ‘Geïnterviewden adviseren af te zien van plenaire informatiebijeenkomsten 

en over te schakelen op het gesprek in kleine kring. Het persoonlijke contact is 

daarbij van groot belang…. Beide adviezen neem ik ter hand.’ 

De minister neemt beide zaken dus niet ‘ter harte’, maar ‘ter hand’. Dat gaat verder. 

Daarmee komt de minister ook tegemoet aan een kamerbreed gesteunde motie van 

de PvdA-Tweede Kamerfractie uit september vorig jaar. Daarin werd de minister 

opgeroepen serieus te kijken naar de bezwaren van bewoners die mogelijk 

geconfronteerd worden met een windmolen aan de voor- en achterkant van hun 

woning. 

Dit alles zal de bezwaren van veel inwoners van het gebied niet wegnemen, laat 

staan dat men hiermee weer vertrouwen in een voor hen goede afloop zal 

verkrijgen. Maar het is een begin. 

De minister gaat ook nog op andere aspecten in, in zijn brief. Hij schrijft dat hij 

‘samen met de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark op korte 

termijn wil bekijken hoe met een gebiedsgerichte aanpak de opbrengsten van het 

windpark het gebied verder kunnen versterken en mogelijke nadelige effecten 

kunnen worden verminderd.’ Hij noemt specifiek: maatregelen ten behoeve van 

economische structuurversterking van de regio.  

 

Het is treurig dat nota bene een discussie over windmolens ertoe moet leiden dat in 

Den Haag het besef doordringt dat er iets aan de hand is in dit deel van Nederland 

waar het gaat om economische achterstand en achterstelling. Maar nogmaals 

voorzitter, het is een begin. Het zijn de positieve haakjes in de visie van de minister, 

waarover het gesprek met hem verder kan worden gevoerd; ziet de gedeputeerde 

dat ook zo? In het begeleidend schrijven dat wij van GS bij het rapport ontvingen 

lezen wij nagenoeg dezelfde conclusies terug als in de brief van de minister. Een 

klein maar belangrijk verschil is dat GS schrijft: wij nemen de uitkomst van de 

verkenning ter harte. Waarom niet: ter hand? Of bedoelt GS hetzelfde als de 



minister? Graag een reactie van de gedeputeerde hierop. 

 

Het college van GS gaat ook in op de gebrekkige communicatie en zegt momenteel 

te verkennen hoe er verder aan de informatiebehoefte tegemoet gekomen kan 

worden. Er vinden veel informele gesprekken plaats met vertegenwoordigers in het 

gebied. Kan GS ons daarover nader informeren? Zijn er al ideeën over 

communicatievormen en met wie wordt er waarover gesproken? GS noemt zelf al ‘de 

open dialoog met de inwoners van het gebied’ die men nastreeft, eigenlijk al vanaf 

14 oktober jl. toen de provinciale reactie op het Voorontwerp Inpassingsplan naar 

het Ministerie is verzonden.  

Ik heb hier in november al naar gevraagd en het antwoord van de gedeputeerde 

kwam er eigenlijk op neer dat een broedende kip niet gestoord moet worden. Vaak 

is dat ook zo, maar in dit debat stellen wij voor om de kip maar even van het nest te 

halen en tekst en uitleg te geven bij de eieren die wij eronder aantreffen. Openheid 

en transparantie is wel het minste wat we ons bij een open dialoog voorstellen.  

 

Voorzitter, het rapport is duidelijk en spreekt voor zich. Er moet een uiterste 

krachtsinspanning worden geleverd door alle partijen die opdracht tot dit onderzoek 

hebben gegeven: het ministerie, de provincie én de circa 100 windboeren in het 

gebied, om de scherpe randen van het dossier af te halen. De inhoud van de al 

eerder genoemde brief van 14 oktober staat voor ons nog altijd als een huis: 

- geen dubbele lijnopstelling bij Drouwenermond; 

- vrijhouden van het Lofar gebied; 

- het vergroten van de afstanden van de molens tot de bewoning; 

- toepassen van de laatste technieken. 

  

De PvdA heeft in deze al enkele jaren lopende discussie nooit afstand genomen of 

willen nemen van windmolens. Laten we daar helder over zijn. We hebben ze nodig 

voor nu en voor onze toekomst. Maar we leggen dit dossier wel naast enkele voor 

ons onwrikbare uitgangspunten, waar we op blijven hameren. Wij vinden dat 

iedereen in het gebied moet kunnen profiteren van het windpark. We steunen 



particulier initiatief, maar niet ten koste van de belangen van omwonenden. We 

willen dat het gebied De Drentse Monden en Oostermoer er in zijn totaliteit op 

vooruitgaat en dat het gebied leefbaar en bewoonbaar blijft. 

 

Ten slotte: als dit rapport er toe leidt dat werkwijze en procedure vanaf heden 

anders verlopen en meer in balans zullen komen met de gevoelens in het gebied, 

dan heeft het zin gehad. Dan kunnen we misschien écht zeggen: het is een begin. 

 

 

 


