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Geachte voorzitter, leden van de Tweede Kamer,
Kort voor het kerstreces heeft uw Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht
een bezinningsperiode in te lassen voor de realisatie van de windparken in de Drentse Veenkoloniën
en deze periode te gebruiken om een zoektocht te starten naar alternatieven die dezelfde
hoeveelheid duurzame energie opleveren. Uw Kamer ging vrijwel unaniem akkoord met de motie
ingediend door de leden Smaling en Vos.
Op donderdag 19 januari jongstleden maakte minister Kamp in een brief aan uw Kamer duidelijk de
inhoud van de motie naast zich neer te leggen. Wij vinden dit onbegrijpelijk omdat de plannen van de
regio voor alternatieve opwekking van duurzame energie al in een vergevorderd stadium zijn.
In de afgelopen periode hebben zich bij de gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn en Aa en Hunze
al diverse initiatieven aangediend voor duurzame energieopwekking middels zonneparken in de
Veenkoloniën. Initiatieven die ruimtelijk en technisch uitvoerbaar zijn en voor dezelfde kosten een
vergelijkbare hoeveelheid energie opwekken als de nu geplande windparken. Initiatieven ook die
voor 2020 gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast kunnen deze alternatieven, in tegenstelling tot de
windmolenparken, wél op een ruim draagvlak rekenen omdat de impact op het landschap en het
woon- en leefklimaat veel kleiner is (in een onafhankelijk draagvlakonderzoek heeft 82% van de
inwoners van de Veenkoloniën te kennen gegeven tegen de plaatsing van windturbines te zijn).
Hier moet verder nog aan worden toegevoegd dat de realisatie van zonneparken geen nadelige
gevolgen heeft voor het wetenschappelijk gerenommeerde Astron Lofar project. Vanuit diverse
bestuurlijke geledingen is daarom enthousiast gereageerd op de initiatieven.
Met deze brief willen wij nog eens onderstrepen dat er in de Veenkoloniën voldoende alternatieven
zijn voor een gehele of gedeeltelijke vervanging van de windparken en dat de gemeenten zich daar
vol voor willen inzetten. Wij onderschrijven de noodzaak te komen tot alternatieve energie, maar zien
ook de grote sociale onrust die de huidige windplannen met zich meebrengen.
Namens de gemeentebesturen van de gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn en Aa en Hunze,
willen wij u met klem verzoeken om de alternatieven een serieuze kans te geven en ervoor te zorgen
dat er gedurende de genoemde bezinningsperiode geen onomkeerbare besluiten worden genomen
met betrekking tot de windparken. Het is uw Kamer die de kaders bepaalt waarbinnen de minister
zich mag begeven. Wij roepen u daarom op het kabinet ertoe te bewegen gehoor te geven aan de
door uw Kamer aangenomen motie.
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