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Veenkoloniën, 20 mei 2013 

 

Aan:   Alle Statenleden van de provincie Drenthe 
Betreft:  Afwijzing Provincie van Burgerinitiatief 

 
Geachte Statenleden van de provincie Drenthe, 
 
Op dinsdag 7 mei ontvingen wij via uw voorzitter, de heer J. Tichelaar, een afwijzende reactie op het 
door ons ingediende burgerinitiatief, om procedurele en inhoudelijke redenen. Wij zijn daar zeer 
verbaasd over. 

Volgens u gaat het hier niet om een geldig verzoek, aangezien de adressen en geboortedata van de 
indieners niet zijn aangeleverd. Wij vinden dat een wel erg formele houding, juist in dit digitale 
tijdperk, waarbij wettelijk is geregeld dat ieder bericht via e-mail, dat bij de provincie binnenkomt, als 
een echte brief wordt ingeboekt. 

Inmiddels hebben meer dan duizend (1100) bewoners van Drenthe de petitie ondertekend, via de 
site van www.petities.nl, wat betekent, dat van al deze mensen de woonplaats en het e-mailadres 
bekend zijn. Dat zou u als volksvertegenwoordigers toch moeten aansporen en in beweging moeten 
brengen. Heeft u ooit meer betrokkenheid bij de provinciale politiek meegemaakt? Wij begrijpen 
niet, dat u de gevraagde plaatsing op uw agenda verre van u houdt. 

Het inhoudelijke argument, dat uw voorzitter gelijktijdig mee geeft als basis voor afwijzing, verbaast 
ons nog meer en vraagt waarschijnlijk om nadere verduidelijking. Het gaat ons er nadrukkelijk niet 
om een discussie van u te vragen over de gebiedsvisie van Drenthe. Die staat inderdaad al op uw 
agenda. Ons verzoek gaat over de argumentatie daaraan vooraf. Bij de gebiedsvisie is als vaststaand 
gegeven uitgegaan van de plaatsing van windturbines in het Veenkoloniale gedeelte van onze 
provincie. Wij willen van u graag een discussie over die keuze, die al in de vorige statenperiode is 
gemaakt. In onze ogen zonder een goede basis voor afweging. Wij willen graag van u een goede 
argumentatie onder de keuze voor het zgn. voorkeursgebied, alvorens u verdere stappen gaat  zetten 
op het windenergie-pad. Dan is het misschien ook mogelijk dat de bewoners  van dat gebied gaan 
begrijpen, waarom de keuze juist op hun woonomgeving is gevallen.  Dat is volgens ons een 
eenvoudige vraag, gedragen door meer dan 1000 bewoners.                                 

Gezien het bovenstaande  is u waarschijnlijk wel  duidelijk waarom het ons verbijstert dat zo’n 
burgerinitiatief, massaal gesteund door uw kiezers, wordt afgewezen. Graag krijgen we van u hierop 
snel een reactie, omdat u al in juni de gebiedsvisie gaat bespreken en wij vinden dat bovenstaande 
discussie daaraan vooraf hoort te gaan. 
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Tegenwind Wijerswold 
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Bij dit schrijven doen wij u het door ons ingediende burgerinitiatief toekomen met begeleidend 
schrijven. Op verzoek zullen wij u ook de toen bijgevoegde lijst van ondertekenaars toesturen. 
Inmiddels is de lijst van ondertekenaars gegroeid naar ruim 1100. Gezien de aard van de afwijzing, 
zullen wij op zeer korte termijn de ondertekenaar verzoeken ons te voorzien van de juiste gegevens 
en ondertekening. Indien het dan helaas nog nodig is, zullen wij dan opnieuw een burgerinitiatief 
indienen die zal voldoen aan alle formele regeltjes die hieraan gesteld zijn. 

 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                              
namens de bewoners van een groot deel van Drenthe,  

 
Rob Rietveld        
Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën    
06-46375095        
Woordvoerder@tegenwindveenkolonien.nl  
 
 
.cc Gedeputeerden: dhr. Munniksma (Drenthe) 
 Statengriffie Drenthe 
 Secr. werkgroep windenergie t.a.v. dhr. J. Kuiper 
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