1.

Gesprek met:
VvBK
Ondernemersvereniging Buinermond
Werkgroep Solar
datum: 20 oktober 2015
Vraag
Antwoord
NAW gegevens
Vereniging van Bedrijven Kanaalstreek:
gesprekspartner
Jan Nieboer (voorzitter), Edwin Postma (vice-voorzitter), Martin van der Leest (bestuurslid)
Ondernemersvereniging Buinermond:
Tjipke Paas, voorzitter
Door de verenigingen opgestarte werkgroep Solar:
Rieks van der Wal, Aize Bouma, Klaas Roelfsema

2.

Welk(e) belang / organisatie
vertegenwoordigt u?

3.

Gelet op de RCR procedure:
waar hebben de bewoners
van het gebied behoefte aan?

versie: 1

Vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de kanaalstreek en de veenkoloniën (ruim 250 leden/ondernemingen, en enkele duizenden
medewerkers die wonen, leven en werken in het gebied)
Het belang richt zich op het sociaal economisch klimaat en het versterken ervan .
De inwoners van het gebied hebben belang bij opheffing van de RCR, er is geen sprake meer van crisis, waardoor de RCR niet meer
gerechtvaardigd is. Het is een ondemocratisch machtsmiddel, wat in geen verhouding staat tot de impact van deze plannen voor 10.000
inwoners. De doelstelling van de RCR, economische versterking werkt hier averechts en haalt ons niet uit de crisis maar brengt ons, het gebied in
de crisis. Citaat: prof. Bröring: er is sprake van onfatsoenlijk bestuur.
Ons vertrouwen in de overheid is ernstig geschaad. Er is niet op de zienswijzen (2200) gereageerd. Het draagvlakonderzoek van de drie
gemeenten wordt genegeerd (82,7% tegen). Diverse officiële brieven die naar de overheden zijn gestuurd worden niet beantwoord.
Er wordt niet voldaan wordt aan de voorwaarden die de toenmalig verantwoordelijk Ministers Van der Hoeven en Verhagen d.d. 8 juli 2010
resp. 7 november 2011 aan de initiatiefnemers hebben gesteld aan de toepassing van de RCR.
•
Voorwaarde 3 luidt: “Tevens bent u in eerste instantie verantwoordelijk voor het verkrijgen van draagvlak voor het project in de regio”.
•
Voorwaarde 5 luidt: “Indien u gedurende het RCR-traject niet aannemelijk kan (blijven) maken dat het project haalbaar is binnen
genoemd kader, zullen de werkzaamheden van EZ in het kader van RCR worden gestaakt”. De uitkomst van het draagvlakonderzoek bewijst dat
aan de RCR Voorwaarden aan de initiatiefnemers inzake draagvlak niet wordt voldaan en dat wordt vervolgens genegeerd.
Energieakkoord: paragraaf 4.2.1 blz. 68. (windenergie op land). Daar staat: “Het geforceerd doorzetten van projecten werkt contraproductief.
Voor het reserveren van meer ruimte voor wind op land is op lokaal en provinciaal niveau maatschappelijk en politiek draagvlak hard nodig”. Nu
vaststaat dat er niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, wordt door de minister naar willekeur gerefereerd aan het energieakkoord.
Dit akkoord wordt door de minister immers wel als dwingend ingezet waar het gaat om het afwijzen van zonneweiden als alternatief voor
windenergie, maar wordt door de minister niet dwingend ingezet om de windplannen te staken nu vaststaat dat er niet aan de voorwaarde tot
draagvlak wordt voldaan.
Verder heeft minister Kamp in de Tweede Kamer het alternatief plan Solar Park Veenkoloniën gebagatelliseerd en gelogen over de feiten dat
hiervoor de hele veenkoloniën vol gezet had moeten worden met zonnepanelen (Solar Park vraagt 350 ha, de veenkoloniën beslaan 100.000 ha
en het windpark heeft een footprint van 10.000 ha.)
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datum: 20 oktober 2015

versie: 1

Communicatie: hoe kan de
communicatie vanuit het
windpark het beste worden
ingevuld?
Participatie / profijt:
a) over welke onderwerpen
moet het gaan?

Niet aan de orde. Deze vraag impliceert de realisering van het windpark. Wij zijn daar faliekant op tegen. De communicatie bestaat uit
eenrichtingsverkeer. M.b.t. de communicatie naar de bevolking hebben de initiatiefnemers wat betreft de dialoog tot nu toe geëxcelleerd in
onzichtbaarheid. Daarnaast is er sprake van laakbaar gedrag van de initiatiefnemers daar zij leden van de VvBK boycotten op basis van hun
lidmaatschap.
Niet aan de orde, zie eerder gegeven antwoord.

b) wat zou een geschikte
invulling kunnen zijn?

Niet aan de onder, zie hiervoor.

Moet de bevolking een
actieve rol spelen bij de
invulling van communicatie,
participatie en profijt?
Zo ja, hoe kan hier aanvulling
aan gegeven worden / hoe te
organiseren?

Niet aan de orde, het is vanuit de ondernemers hetzelfde antwoord, overigens is het aan de burgers zelf om dit te bepalen.

8.

Welke boodschap wilt u
meegeven aan de
initiatiefnemers en betrokken
overheden?

Luisteren naar de bevolking. Kies niet voor wind, maar voor het Solar Park Veenkoloniën als volwaardig alternatief waar wel draagvlak voor is en
die ruimschoots realiseerbaar is binnen de termijn die aan duurzame energiedoelstelling is gesteld.
Uitnodiging: we doen een dringend beroep op politiek bestuur en initiatiefnemers om met ons en met open vizier gezamenlijk het alternatief
Solar Park te verkennen vanuit een win-win situatie. We adviseren een time out. Bijlage: brieven ondernemersverenigingen aan Provinciale en
Gedeputeerde Staten. Voorwaarde onzerzijds; geen en-en situatie (geen mix van zon en wind).
Windmolens gaan het gebied heel veel kosten, zonne-energie zal heel veel brengen. Solar Park Veenkoloniën als project van de regio zelf.
De vraag van Assen-Meppel-Coevorden als alternatieve locatie voor plaatsing windmolens beantwoorden.

9.

Overige zaken / opmerkingen

Er is reeds sprake van aanzienlijke frictie binnen de gemeenschap in het gebied. Deze situatie zal dramatisch verslechteren op het moment dat
de molens worden geplaatst. Wij zijn van mening dat dit tij nog gekeerd kan worden en wij zijn ten zeerste bereid om daar een bijdrage in te
leveren. Nogmaals oproep, zie 8. Bij afwijzing ligt een langdurig juridische procedure in het verschiet. Onze voorkeur gaat uit naar een
gezamenlijke oplossing met zon. We verwijzen naar de bijlagen: presentatie alternatief Solar Plan en brief aan Provinciale en Gedeputeerde
Staten van Drenthe d.d. …… en de uitslag van het draagvlakonderzoek.

5.

6.

7.

Niet aan de orde, zie hiervoor.
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