
Actiegroepen reageren verbijsterd op uitspraken Stelpstra na rapport Gebiedscoördinator; 
 
GEDEPUTEERDE STELPSTRA MOET NU OPSTAPPEN. 
 
Dat is de overtuiging van Tegenwind Veenkoloniën die zich namens de bewoners en de ondernemers 
in de Veenkoloniën, waaronder Stadskanaal, zich al lange tijd inzetten voor de realisatie van een 
solarpark als meer dan volwaardig alternatief voor de in hun visie rampzalige windplannen van 
minister Kamp. 
 
Volgens woordvoerder Jan Nieboer heeft de actiegroep met verbijstering kennis genomen van de 
reactie van de heer Stelpstra op de vernietigende uitkomst van de mede door hem opgedragen 
verkenning van gebiedscoördinator Oterdoom, waarmee na de onophoudelijke en massale 
weerstand tegen de windplannen opnieuw is aangetoond dat niemand van de inwoners deze 
plannen wil. 
 
Wat hen nog het meest verbaast is de reactie Gedeputeerde Stelpstra daarop, nl. “Die molens komen 
er gewoon. Punt.”. Met deze uitspaak wordt volgens Nieboer bevestigd dat Stelpstra als een hondje 
achter minister Kamp aanloopt in plaats van zich als gedeputeerde met het ook aan minister Kamp 
gepresenteerde solarplan vol in te zetten voor het behoud van welzijn, welvaart, gezondheid en het 
leven van zijn mede-inwoners in zijn eigen gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn en nota bene 
zijn eigen provincie Drenthe. 
 
Dat hij deze uitspraak doet na de massale en langdurige protesten onder de bevolking, het 
draagvlakonderzoek met meer dan 82% van de inwoners tegen de windplannen, de kort-gedingen 
van zijn eigen gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze tegen de Staat, de onlangs net niet 
aangenomen motie in Provinciale Staten om als Provincie Drenthe ook aan te sluiten bij deze kort-
gedingen, het door prof. Bröring benoemde ontbreken van het democratische proces en nu de 
vernietigende uitkomst van het mede door Stelpstra zelf opgedragen onderzoek door 
gebiedscoördinator Oterdoom ontmaskerd hem volgens Nieboer als een vazal van Kamp. 
  
Na alle weerstand en rapporten nog zeggen dat de molens er gewoon komen maakt volgens Nieboer 
zonneklaar dat Stelpstra geen enkel oog heeft voor de belangen van zijn eigen Drentse inwoners en 
ondernemers, waarmee hij zich in één klap heeft gediskwalificeerd als volksvertegenwoordiger en in 
het belang van Drenthe en al haar inwoners onmiddellijk moet opstappen en direct plaats moet 
maken voor iemand die zich wel in wil zetten voor de Drentse belangen. 
 
Hiermee komt volgens Nieboer de weg helemaal open te liggen voor realisatie van  Solarpark “De 
veenkoloniën” en kan conform de roep daarom van partijen in het rapport van de 
gebiedscoördinator een time-out worden ingelast, zodat naar de wens van de inwoners onder leiding 
van een bemiddelaar van statuur in een open dialoog tot haalbare oplossingen kan worden gekomen. 
 
Ook geeft dit de politiek de kans om na dit zoveelste bewijs dat er voor wind geen enkel draagvlak is, 
vol in te zetten op zonenergie waarmee ruimschoots kan worden voldaan aan de doelstellingen van 
het energieakkoord en wordt voorkomen dat er straks opnieuw een vernietigend rapport ligt, dan 
niet over gaswinningsschade maar over de rampzalige gevolgen van windturbines in ons gebied. 
 
 
J. Nieboer,  
woordvoerder Tegenwind Veenkolonien,  


