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Geachte Minister,
Op 20 december jl. heeft de Tweede Kamer met een grote meerderheid de motie van de leden
Smaling en Vos aangenomen met betrekking tot de realisatie van duurzame energie in de Drentse
Veenkoloniën. Met deze brief willen wij u laten weten dat wij hierover zeer verheugd zijn.
De motie heeft als strekking dat er een periode van bezinning moet worden ingelast voor een
zoektocht naar alternatieven voor de nu geplande windparken in het gebied van de De Drentse
Monden en Oostermoer. Met deze motie onderkent de Tweede Kamer ruimhartig dat de
voorgenomen bouw van de windparken een onevenredige inbreuk maakt op het landschap en het
woon- en leefklimaat en dat daardoor, bij gebrek aan enig draagvlak, grote sociale onrust is
ontstaan. Ook wordt het belang gezien om Astron-Lofar als prestigieus wetenschappelijk project in
ons gebied niet te schaden en te behouden voor de toekomst.
Omdat de motie door de Tweede Kamer zo breed is gesteund gaan wij ervan uit dat u er namens het
kabinet uitvoering aan zult geven. Daarbij kunt u volledig op onze inzet rekenen. De gemeenten
ondersteunen de doelstellingen voor een transitie naar duurzame vormen van energie van harte. Wij
zijn graag bereid om de zoektocht naar alternatieven voor de windparken te faciliteren met de
betrokkenheid van alle belanghebbenden in het gebied. Ook willen wij ons pro-actief opstellen voor
de realisatie daarvan.
Als gemeenten willen wij met deze brief gezamenlijk aangeven dat de strekking van de motie recht
doet aan de hier ontstane situatie. Er ligt nu een mooie uitdaging om in samenwerking met alle
betrokken partijen tot een goed alternatief plan te komen waarin alle belangen op een evenwichtige
manier zijn meegenomen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze,
de burgemeester,

drs. H.F. van Oosterhout
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Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. J. Seton

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal,
de secretaris,
de burgemeester,

G.J. van der Zanden
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