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Procedure windpark Drentse Monden en Oostermoer

Geachte inwoners van Borger-Odoom,
Op 12 mei jL heeft de minister, na weer een lange periode van stilte, bekendgemaakt dat de
procedure voor het Rijksinpassingsplanwordt gestart.
Dit was een vervolg van wat de minister eerder (brief d.d. 3-2-2015) bekendmaakte aan de
initiatiefnemers.
We hebben toen op 10 februari, samen met de gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal,
aangegeven dat we dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar vinden.
Deze omvang zal een onevenredig grote impact hebben op het landschap en de woon- en
leefomgeving.
We voelden ons toen niet echt gesteund door de provincie, die vasthield aan de 150 Mw, en
hebben dat ook zo in onze reactie meegenomen.
In de reactie gaven we verder aan dat we als vervolgstap leden van de Tweede Kamer naar ons
gebied wilden halen om hen te laten ervaren dat het windpark een onevenredige aantasting van
de belangen in dit gebied tot gevolg heeft.
Hoewel er door verschillende politieke partijen in onze gemeenten geprobeerd is om Kamerleden
naar ons gebied te krijgen is dit uiteindelijk niet gelukt.
Nog steeds geldt dat Den Haag gaat over dit plan en dat veranderingen daarin door Den Haag
mogelijk moeten worden gemaakt.
Op 27 mei is er in de Tweede Kamer opnieuween Algemeen Overleg over het winddossier
waarbij ook de wethouders van de drie gemeenten aanwezig zijn.
Om de lobby meer kracht te geven organiseert de provincie begin juni een bijeenkomst tussen
Drentse bestuurders en Kamerleden. Daarin zetten we ook weer in op het zo veel mogelijk
beperken van de negatieve gevolgen voor de inwoners in het aangewezen gebied.
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De laatste tijd zijn er bijna dagelijks berichten die aanknopingspunten
bieden om te blijven
zoeken naar mogelijkheden om minder molens te plaatsen en naar meer alternatieve oplossingen.
Lofar liet van zich horen en gaf aan ook negatieve gevolgen te ondervinden van molens. Betty de
Boer, kamerlid van dezelfde partij als minister Kamp, riep hem op om meer rekening te houden
met de weerstand onder de bevolking. En om aangeboden locaties waar molens wel welkom zijn
op te pakken om gebieden waar geen draagvlak is te ontzien.
Kortom, we hebben nog aanknopingspunten
en zullen die ook allemaal inzetten om de
besluitvorming zo veel mogelijk te beïnvloeden.
Met vriendelijke groet,
Wethouder gemeente Borger-Odoom
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