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Onderwerp: Afwijzen van alle windplannen in Drenthe in de huidige en voorliggende Drentse revisie- 

omgevingsvisie; verlaat het spoor van wind op land en sluit windturbines in Drenthe duurzaam uit! 

 

(De statengriffie wordt verzocht  deze brief te plaatsen als ingekomen stuk op de Lijst Ingekomen 

Stukken (LIS) van de Staten van 28 maart 2018) 

 

Open brief  

 

Oproep aan het Provinciaal Bestuur van Drenthe 

 

Aan:  de Provinciale Staten van Drenthe 

   Cc:   CdK, leden College van GS 

 

Toon hart voor Drenthe: schrap de windmolenplannen in de Omgevingsvisie Drenthe, maak met uw 

Omgevingsvisie de plaatsing van windturbines in heel Drenthe onmogelijk 

 

Geachte (leden van de) Provinciale Staten van Drenthe, 

geachte Commissaris van de Koning, 

 

geachte leden van het College van Gedeputeerde Staten, 

 

Als Tegenwind Veenkoloniën zijn en blijven wij evenals het Drents Landschap en de vele andere 

organisaties, bedrijven en burgers (zie Jan Mulder in het DvhN van 24/3/18) mordicus tegen de bouw 

van windmolens in Drenthe. Het valt ons van u tegen dat u in de herziening van de Omgevingsvisie 

Drenthe tegen de trend van de technologische en economische  ontwikkelingen in de plannen voor 

windturbines niet terugneemt. Wij roepen u op van deze dwaling terug te komen en de bouw van 

windturbines in heel Drenthe onmogelijk te maken in de herziene Omgevingsvisie. 

Als u volhardt in de bestaande windturbineplannen en een nieuwe hausse aan windturbines mogelijk 

wilt maken in onze provincie dmv de op 28 maart 2018 in de Staten geagendeerde Revisie 

Omgevingsvisie Drenthe, zullen wij alle mogelijke democratische en bestuurlijke middelen daartegen 

inzetten. Zowel tijdens, maar vooral ook na de periode van de ter inzagelegging, zullen wij ons in het 

belang van onze democratie, de leefbaarheid en ons landschap volop in blijven zetten om het 

opleggen van windmolenparken aan ons gebied te verijdelen. 
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Wij doen een nadrukkelijk appel op u als Provinciale Staten van Drenthe om het niet zover te laten 

komen en daarom roepen u op om nu het nog kan het besluit te nemen om de huidige plannen en de 

nieuwe plannen voor windturbines in de Omgevingsvisie te schrappen. Wij roepen u op  

het door het college van GS aan u voorgelegde ontwerp niet vast te stellen zoals het voorligt op 28 

maart 2018. In plaats daarvan zou u de aanleg van windturbines in onze provincie in uw 

Omgevingsvisie duurzaam moeten uitsluiten. 

De huidige Omgevingsvisie is in strijd met het recht en tegen de wil van meer dan 80% van de 

inwoners tot stand gekomen. U weigerde in september 2016 en in het voorjaar van 2017 uit deze 

erkenning de voor de democratie enige juiste conclusie te trekken nl.;  in een herziening de 

windturbineplannen te schrappen. 

Nu deze, na alle weerstand over de al voorliggende windplannen, voor de bewoners onwerkelijke en 

onbestaanbare herziening voorligt herhalen wij onze eerdere oproep aan u als de door de inwoners 

gekozen volksvertegenwoordiging van Drenthe, nl.: 

toon democratische moed en neem onze democratische eis integraal over.  

Onze eis luidt: “Schrap alle in de Omgevingsvisie opgenomen windturbineplannen en maak nieuwe 

plannen onmogelijk!”  

Tegenwind Veenkoloniën en de burgers van Drenthe houden van onze provincie, wij hebben hart 

voor Drenthe, het Drents landschap en zijn bewoners.De voorhanden zijnde alternatieven voor de 

fossiele brandstoffen zoals wind op zee, Joint Projects in EU-verband en zonne-energie  noodzaken 

een gezond democratisch bestuur te besluiten om actief te stoppen met wind op land in Nederland. 

Een bestuur dat wegkijkt van deze noodzaak schaadt de democratie, het energiebeleid en de 

inwoners. Windmolens op land zijn immers alleen mogelijk met enorme subsidies.  

Deze worden door de huishoudens via de opslagen op de energierekening opgebracht. Met 

Nederwind toonde Tegenwind Veenkoloniën aan dat tenminste 2.1 miljard euro aan subsidies voor 

Wind op land weggegooid geld is ten opzichte van Wind op zee. De kosten van Wind op land 

bedragen echter nog  vele miljarden meer. En dan gaan we nog voorbij aan de onoverzienbare 

gevolgschade aan de woningwaarde, het woon- en leefklimaat, het welzijn, de welvaart en de 

gezondheidsschade (zie de bijlage/publicatie  “Windmolens maken wel degelijk ziek.”)  welke 

windturbines op land veroorzaken. 

Drenthe heeft al een zwakke economie en één van de weinige sectoren die enige groei vertonen is 

die van de toeristische recreatie; een belangrijke branche die na onverhoopte realisatie van de 

windplannen forse schade zal oplopen. 

Ons harmonieuze landschap, de natuur en de stilte zijn als een unique selling point verbonden met 

onze economische belangen en kansen. Met de dreigende komst van windtubineparken wordt ook 

het economisch klimaat in de Veenkoloniën grondig verziekt.  

Het komt huichelachtig over dat de veroorzakers van al deze schade aan milieu, bedrijven en mensen  

verwijten maken aan hen die in hun ogen het investeringsklimaat voor de windturbinefinanciers 
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verstoren. Wie zelf verziekt moet niet zielig doen als dat tegenactie veroorzaakt. Ook u als provinciaal 

bestuur kunt niet blind zijn voor de maatschappelijke gevolgen die uw besluitvorming oproept. U 

kunt het tij echter nog keren en wij roepen u daartoe op.    

Met de megalomane windturbineplannen wordt  onze Drentse en Veenkoloniale economie  

ondergeschikt gemaakt  aan de ziekelijke winstdoelen van hen die grondposities hebben en met het 

ministerie van  EZK  buiten de burgers om afspraken hebben om daarop windmolens te plaatsen. Op 

dit eenzijdige financiële belang is het windtubinebeleid gebaseerd en is het van bovenaf opgelegde 

ondemocratische besluitvormingsproces met het misbruik van de Crisis en hetstelwet (Chw), de 

Rijkscoördinstieregeling (RCR) en de Provinciale Coördinatieregeling (PCR) ingericht. 

Uw besluitvormingsproces is in strijd met onze democratie, grondrechten en internationale 

verdragen.  Wij zullen niet nalaten alle mogelijke rechtsmiddelen, ook internationaal, nin te zetten 

tegen de Nederlandse staat en de Provincie Drenthe. Een procedure bij het Europees Hof van Justitie 

zijn wij aan het voorbereiden. In het kader van het Verdrag van Aarhus en het Europees Handvest 

inzake de Lokale Autonomie lopen al procedures, evenals bij de Europese Commissie inzake de 

schending van het mededingingsrecht en het beginsel van schaarse vergunningen.  

Gezien de grote fouten en omissies van rijk en provincie bij wind op land dienen de windplannen die 

met of onder dreiging van rijks- en provinciale doorzettingsmacht tot stand zijn gekomen te worden 

teruggedraaid. Dit geldt voor zowel de Monden, Emmen en Coevorden. 

 

 

De manier waarop de windplannen met de Rijkscoördinatieregeling, de Provinciale 

Coördinatieregeling en de Crisis- en herstelwet zijn doorgezet door rijk en provincie, is in strijd met: 

- het Europees Handvest inzake de Lokale Autonomie van de Raad van Europa en de Code 

Interbestuurlijke Verhouding (‘hogere’ overheden dienen ‘lagere’ overheden vooraf te informeren, te 

horen en de kans te geven alternatieve plannen voor te stellen bij plannen die gevolgen hebben voor 

hun grondgebied ). Hierover loopt een klacht bij de Monitoring Committee van de Raad van Europa. 

- het Verdrag van Aarhus (over het recht op inspraak van burgers). Hierover is een klacht ingediend 

bij de VN in Geneve. 

- het EU-uitgangspunt van subsidiariteit: beslissingen horen thuis op het laagst mogelijke 

bestuursniveau. Dat impliceert beginnen met lokaal/decentraal energiebeleid. 

- het EU-mededingingsbeleid. Waarom immers zijn er bij wind op zee tenderprocedures, waarop 

ingeschreven kan worden en gebeurt dat niet bij wind op land? Bij wind op land zijn de grondposities 

van initiatiefnemers leidend. 

- het uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening. Private partijen horen niet leidend te zijn in 

de ruimtelijke ordening. Zij belemmeren en verstoren een zorgvuldige integrale afweging. Ruimtelijke 

ordening op basis van grondposities van initiatiefnemers is een gotspe. 
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Wij roepen u als Provinciale Staten van Drenthe op om een rol te nemen in het tot stand brengen van 

een democratisch energiepolitiek met ruimte voor beleid van onderop in plaats van top down en 

hiervoor ook op te treden op landelijk niveau. En dit ook te doen in het proces voor het 

energieakkoord 

2.0 en daarin het IPO een andere rol te laten spelen dan bij de totstandkoming van het huidige 

energieakkoord. Voorkomen dient te worden dat gemeenten worden overvallen en de middelen 

voorgeschreven krijgen om de 14 % hernieuwbare energiedoelstelling van de EU te bereiken, terwijl 

gemeenten met de door henzelf uitgekozen middelen deze doelstelling met meer succes kunnen 

realiseren. In het huidige proces gaat veel maatschappelijke energie verloren en is sprake van een 

sterk tanend draagvlak. Het is in het belang van het duurzaamheidsbeleid en van onze rechtsstaat 

dat autonomie en democratie het uitgangspunt voor het proces worden. 

De vorige CdK sprak op de BZK-conferentie in Amersfoort in 2015 uit dat het besluitvormingsproces 

mbt wind op land “een mislukt  besluitvormingsproces is dat aan elkaar hangt van 

miscommunicatie”. Hierin zit de erkenning dat dit beleid moet stoppen. Helaas is naar dit inzicht niet 

gehandeld door u.  Een echte democratie vereist echter dat foute besluiten teruggenomen worden. 

Ook een goed ruimtelijk beleid vereist dit. Wij roepen u op naar dit democratische beginsel te 

handelen! 

De Veenkoloniën zijn een open in de wereld uniek veenkoloniaal  landschap. In sociaal-

maatschappelijk en economisch opzicht is het een kwetsbare regio. Krimp, werkloosheid en een 

eenzijdig op bulklandbouw gerichte bedrijvigheid kenmerken het gebied. Door hier windturbines te 

(willen) plaatsen, tegen de wil van meer dan 80% van de bevolking en met behulp van instrumenten 

die de burgers en raden buiten spel zetten, is bij de bevolking een besef ontstaan volledig 

afgeschreven te worden door de overheid. U kunt dit wegnemen door uw oude besluiten terug te 

nemen en ook voor de toekomst windturbines uit te sluiten in de Herziene Omgevingsvisie.  

Als reactie op de grote zorgen welke uw plannen bij onze bevolking oproept is wordt de boodschap 

uitgestraald: “Wij zetten dit hoe dan ook door; als het u niet bevalt dan verhuist u maar” (wat 

onmogelijk is door de waardedaling van de huizen). Deze overheid gaat respectloos met haar burgers 

om.    

In een democratie wordt met minderheden vele malen respectvoller omgegaan  dan het huidige 

Nederlandse politieke en bestuurssysteem met de bevolking van de Veenkoloniën omgaat. Dit is voor 

ons onverteerbaar. 

Tegenwind Veenkoloniën vindt deze diepgewortelde negatieve houding ten opzichte van ons 

toekomstperspectief naar de inwoners en jegens de door ons gekoesterde handhaving van onze nog 

kwalitatieve woon – en leefomgeving dan ook ronduit schandalig. Wij hebben er al eerder voor 

gewaarschuwd dat als u deze attitude van u niet verandert en niet besluit om de Veenkoloniale 

windplannen integraal en onvoorwaardelijk te schrappen (andere oplossing zijn er binnen de 

duurzaamheidsdoelstelling te over!) verdere  confrontaties en ernstiger vormen van ontsporing van 

de sociale cohesie onvermijdelijk zijn. 

Van een democratische bestuur als Provinciale Staten verwachten wij dat u afstand neemt van het 

negatieve door de bevolking afgewezen en van bovenaf opgelegde windmolenbeleid. Het is nooit te 
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laat voor herstel van en toepassen van de democratie en het maken van goede ruimtelijke 

afwegingen, waarin voor ons gebied geen windturbines passen. 

Wij roepen de Staten van Drenthe dan ook op in de Omgevingsvisie Drenthe geen ruimte te geven 

aan windturbines. 

 

Tegenwind Veenkoloniën 

 

Jan Nieboer,  

 

Voorzitter  

 

 

Tegenwind Veenkoloniën  

 

 

Drentse Poort 18 

9521 JA Nieuw-Buinen 

 

Tel: 0599-850077 

Mob: 06-52393215 

Fax: 0599-6702044 

 

 


