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Voorwoord 

Het ministerie van Economische Zaken heeft halverwege november 2015 aan KAW opdracht verstrekt, 

om een verkenning uit te voeren of er voldoende draagvlak is in het gebied om het overleg te starten 

over compensatie, participatie en communicatie, naar aanleiding van het plaatsingsbes luit Windpark 

N33. Voor u ligt het eindrapport van deze verkenning. De afgelopen tijd zijn we veel in het gebied 

aanwezig geweest en hebben we veel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen.  

 

Dit eindrapport geeft inzicht in de twee belangrijkste vragen waarmee we onze gesprekspartners 

hebben geconfronteerd, namelijk bent u bereid om aan een vervolgoverleg deel te nemen en kunt u zich 

vinden in de agendapunten compensatie, participatie en communicatie.  

 

De opvattingen liepen nogal uiteen, echter we troffen een grote openheid en directheid aan bij onze 

gesprekspartners. Dit gaf een helder beeld hoe de verschillende partijen tegen het plaatsingsbesluit en 

de gevolgen aankijken. Deze benaderingswijze hebben we enorm gewaardeerd. Wat ons zeer is 

opgevallen is het gevoel voor verantwoordelijkheid bij de verschillende vertegenwoordigers, los van de 

vraag of zij nu wel of niet wilden deelnemen aan een vervolg.  

Wij willen iedereen bedanken voor de wijze waarop we zijn ontvangen en de wijze waarop de 

gesprekken hebben plaatsgevonden. 

 

 

Namens KAW, 

 

Emme Groot 

Adviseur 
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 Inleiding  

1.1. Opdracht 

Het project windpark N33 loopt al een aantal jaren. Er is verschil van inzicht over de locatie voor de 

windmolens tussen de verschillende partijen. Overheden onderling verschillen van mening, maar ook 

marktpartijen en de samenleving. Verschillende ministers, gedeputeerden en gemeentebestuurders 

hebben het dossier beheerd. Uiteindelijk hebben de ministers Kamp en Schultz van Haegen de knoop 

doorgehakt en oktober 2015 een besluit genomen omtrent de locaties voor de molens.  

 

Door verschillende oorzaken, zoals de lengte van het proces, de verschillende bestuurders met hun 

verschillende opvattingen en de verschillende belangen van de diverse partijen , is er een sfeer ontstaan 

waarbij niet meer aan één tafel wordt gesproken. Hierdoor is het vertrouwen tussen de verschillende 

spelers afgenomen. Het thans genomen besluit van de ministers leidt wederom tot verschillende 

waarderingen over de kwaliteit van het besluit, maar geeft duidelijkheid over de plaatsing van de 

molens. Er is een formele procedure gestart waarbinnen de verschillende partijen en individuele burgers 

bezwaar kunnen maken en uiteindelijk heeft de rechter het laatste woord.  

 

Nu er een duidelijk standpunt ligt van het Rijk over de plaatsing van de molens, is er behoefte een 

nieuwe impuls te geven aan het overleg tussen partijen. Redenerend vanuit dit gegeven, is er behoefte 

om de ontwikkelingen rond de voortgang van de realisatie van het windpark met elkaar te delen, de 

mogelijkheden van participatie door het gebied te verkennen en samen te komen tot een vorm van 

compensatie.  

 

De verkenning moet uitwijzen of het mogelijk is om een nieuwe impuls aan het overleg te geven en hoe 

dit georganiseerd zou kunnen worden. De verkenning gaat overigens niet over de keuze van de 

plaatsing, de hoeveelheid en het soort windmolens.  

1.2. Werkwijze   

De minister heeft mede op initiatief van de kamer een gebiedscoördinator aangesteld om te bezien of 

partijen bereid zijn te komen tot nader overleg met elkaar. Dat wil zeggen, overheden, initiatiefnemers 

en verschillende vertegenwoordigende groeperingen uit de samenleving (o.a. dorpsraden en 

ondernemersverenigingen). In de bijlage 7.1 is een overzicht te vinden van de benaderde partijen en of 

ze bereid zijn tot een verkenningsgesprek hierover. De partijen zijn telefonisch en via de e-mail 

benaderd. Er is de gesprekspartners gevraagd of ze aan tafel willen plaatsnemen, wat hun mening is 

over de agendapunten en of ze agendapunten willen toevoegen aan het vervolggesprek. Dit rapport 

verkent deze antwoorden en kijkt naar aanbevelingen voor het vervolgproces.  

 

 

 

 



 

1.3. Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, is zichtbaar gemaakt welke partijen willen deelnemen aan een 

vervolggesprek over communicatie, participatie en compensatie. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op 

deze agendapunten en toegevoegde agendapunten. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de ingebrachte 

onderwerpen van de gesprekspartners aangestipt. De conclusies, op basis van voorgaande 

hoofdstukken, zijn weergegeven in hoofdstuk 5. Mogelijk scenario’s voor vervolgoverleg zijn hierna 

uitgewerkt in hoofdstuk 6. Dit rapport sluit af met bijlagen waar onder andere een overzicht van alle 

gesprekpartners, de verslagen van de gesprekken en correspondentie tussen partijen in te zien zijn.  
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 Bereidheid tot vervolg overleg 

Om te bezien of partijen bereid zijn tot nader overleg met elkaar zijn overheden, initiatiefnemers, 

dorpsvertegenwoordigers en actiegroepen benaderd voor een verkenningsgesprek  met de 

gebiedscoördinator. In bijlage 7.1 staat een lijst met de verschillende partijen die benaderd zijn. Deze 

lijst is mede tot stand gekomen door de suggesties van de ambtelijke werkgroep en toevoegingen van 

gesprekspartners.  

2.1. Bereidheid tot verkenningsgesprek 

Veel partijen stonden open voor een verkennend gesprek. Met de provincie Groningen, de drie 

gemeenten (Oldambt, Veendam en Menterwolde) en de beide initiatiefnemers hebben gesprekken 

plaatsgevonden. Ook bij de meeste belangenvertegenwoordigers van de dorpen mochten we langs 

komen voor een open en verkennend gesprek.  

 

LTO Noord en de Milieufederatie Groningen hebben aangegeven zich niet te mengen in het gesprek. Met 

deze partijen heeft dus ook geen verkennend gesprek plaatsgevonden. Het Dorpenbeheerteam 

Ommelandercompagnie heeft middels schriftelijke communicatie aangegeven dat een 

verkenningsgesprek voor hun alleen zin heeft wanneer er alternatieven bespreekbaar zijn.  Met de 

Stichting Platform Tegenwind N33 heeft alleen schriftelijke communicatie plaatsgevonden.  De 

schriftelijke communicatie is te lezen in bijlage 7.3. Op het verzoek om in een verkennend gesprek het te 

hebben over een mogelijk vervolgoverleg wat betreft communicatie, participatie en compensatie is 

helaas niet ingegaan.  

2.2. Bereidheid tot vervolg overleg 

Overheden 

Provincie Groningen en de drie gemeenten (Veendam, Oldambt en Menterwolde) zijn bereid gehoor te 

geven aan een uitnodiging om deel te nemen aan vervolggesprekken. De provincie hecht er waarde aan 

dat de gemeenten ook bereid zijn tot vervolggesprekken. Voor de gemeenten staat het belang van de 

bewoners voorop. Wat hun betreft moeten alle dorpsgemeenschappen betrokken kunnen worden in het 

vervolg. Er zijn een tweetal aandachtspunten vanuit de verschillende overheden aangereikt; er zijn twee 

agendapunten toegevoegd en de volgorde van behandeling van de verschillende agendapunten moet 

nader worden bezien. 

Initiatiefnemers 

Beide initiatiefnemers, YARD en RWE, zijn bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over 

communicatie, participatie en compensatie. Het is belangrijke om samen aan tafel te zitten om lusten en 

lasten te verdelen en voor eenduidige en duidelijke communicatie te zorgen. RWE is al gestart met de 

communicatie richting de dorpen, aangezien zij niet willen wachten, maar zij opteren uiteindelijk ook 

voor een gezamenlijke aanpak. De vervolggesprekken vragen om een duidelijke startpositie met 

voorwaarden van waaruit partijen kunnen bewegen en verantwoordelijkheden kunnen nemen.   



 

 

Samenleving 

- Vertegenwoordigers dorpen:  

Het plaatsingsbesluit heeft zijn eigen dynamiek in de juridische procedure. Het plaatsingsbesluit is voor  

de dorpsraadcoöperatie Meeden niet te scheiden van communicatie, participatie en compensatie. Zij 

nemen geen deel aan mogelijke vervolggesprekken. Meeden richt zich alleen op de overlast en schade, 

de andere onderwerpen zijn (nog) niet in beeld. Westerlee trekt samen op met de gemeente en heeft 

ervoor gekozen om geen apart verkenningsgesprek te voeren. 

Andere dorpsvertegenwoordigers zijn bereid om deel te nemen aan vervolggesprekken. Voor het ene 

dorp is dit een gemakkelijkere afweging dan voor het andere dorp. Het proces tot nu toe heeft niet 

bijgedragen in het vertrouwen, dit vertrouwen is veelal geschaad. Nieuw Scheemda benadrukt dat het 

moeilijk is om deze stap te zetten, aangezien zij erg teleurgesteld zijn in procedure rondom de 

plaatsingsprocedure. De overheden hebben hun meerdere keren teleurgesteld. Een nieuwe start, met 

ruimte en een open houding van alle partijen moet ervoor zorgen dat het vertrouwen in de 

vervolggesprekken weer terugkomt.  

 

- Ondernemersverenigingen: 

Samen optrekkend met dorpsbelangen willen de ondernemersverenigingen, o.a. H&N Scheemda en de 

Ondernemerskring Oost Groningen, deelnemen aan de vervolggesprekken om de positie van de 

ondernemers en bewoners te vertegenwoordigen. Naast het gesprek over de voorgestelde 

agendapunten willen zij graag participeren om te kijken of de ontwikkelingen in het gebied kunnen 

bijdragen aan de economische positie en werkgelegenheid. Wellicht willen leden/ondernem ers 

investeren in het windpark.   

 

- Overige vertegenwoordigers:  

Stichting Landschap Oldambt voelt voldoende ruimte om deel te nemen aan vervolgoverleg. Het gaat 

hen niet zozeer om de voorgestelde agendapunten, maar om het borgen van de landschappelijke 

kwaliteiten.   

2.3. Uitkomst 

Het gedroomde resultaat zou natuurlijk zijn dat alle (dorps)vertegenwoordigers aan tafel plaats willen 

nemen. Dit is echter niet het geval. De dorpsraadcoöperatie van Meeden heeft te kennen gegeven dit 

niet te willen en dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie heeft aangegeven geen behoefte aan een 

verkenningsgesprek te hebben wanneer alternatieven niet bespreekbaar zijn.  Ook een 

ondernemersvertegenwoordiging is niet ingegaan op een verkenningsgesprek. Ditzelfde geldt voor de 

actiegroepen. Bij deze laatste categorie kun je echter ook stellen, dat zij een ander, meer 

ééndimensionaal belang dienen en hun positie zich wat minder leent voor een bredere, meer algemene 

aanpak.  Dit neemt niet weg dat we graag het contact hadden gelegd. 

Desalniettemin zien wij voldoende draagvlak voor vervolgoverleg. Wellicht is er de mogelijkheid voor de 

partijen die nu niet deelnemen, dit op een later moment alsnog te doen. Bijvoorbeeld als er meer zicht 

is op de uitkomsten met betrekking tot de extra agendapunten en/of de uitkomsten van de nog te 

volgen procedures aangaande het plaatsingsbesluit. Het zou kunnen dat de uiteindelijk te verkiezen 

werkvorm de gelegenheid tot een vervolgoverleg met die partijen dichterbij brengt.  
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 Agendapunten 

Tijdens de verkenningsgesprekken is gevraagd welke punten op de agenda van vervolggesprekken 

moeten staan. De agendapunten communicatie, participatie en compensatie zijn aan alle 

gesprekspartners voorgelegd. Daarnaast is gevraagd welke mogelijke agendapunten nog zouden moeten 

worden toegevoegd. De gespreksverslagen, in bijlage 7.2, geven een goed beeld van de inbreng. 

Hieronder geven we de inbreng op de voorgestelde agendapunten in hoofdlijnen weer en geven we de 

motieven voor de toegevoegde agendapunten. 

3.1. Communicatie 

Uit de verschillende gespreksverslagen blijkt dat de communicatie rondom het proces tot nu toe zeer te 

wensen over laat. Het proces is ervaren als ondemocratisch. Dorpsbewoners hebben het gevoel niet 

gehoord te zijn en dat de informatie van bovenaf gezonden is. Ruimte voor inbreng is niet ervaren, 

indien dit er wel was zijn ze hierin ook vaak teleurgesteld. Verschillende partijen hebben eigen belangen 

en deze zijn steeds verder uit elkaar gegroeid. Dit alles heeft gezorgd voor wantrouwen naar overheid en 

initiatiefnemers. Het opbouwen van vertrouwen in de vervolggesprekken is noodzakelijk.   

Op dit moment communiceert RWE binnen het gebied naar betrokkenen, dit wordt op zich gewaardeerd, 

maar niet vanuit de situatie dat YARD dat op dit moment niet doet. Er is nadrukkelijk behoefte aan een 

helder beeld hoe er gecommuniceerd wordt. Nu ligt dat nog vooral bij de initiatiefnemers, maar straks 

ook bij de overheden als het gaat om de procedurele stappen rond het planologische traject en de 

voortgang m.b.t. de voorgestelde agenda zoals in dit document is aangegeven.  

In de maximale variant kan dit door een gezamenlijke strategie en vorm, met respect voor ieders 

bevoegdheden en verantwoordelijkheid. In de minimale variant gaat het er om dat partijen in ieder 

geval van elkaar weten waarom, over wat en met wie er wordt gecommuniceerd. Nu wekt iedere vorm 

van communicatie, die niet gedeeld is, argwaan en irritatie op bij de overige partners en bewoners.    

3.2. Compensatie 

Gezamenlijk komen tot een goede vorm van compensatie is een agendapunt met veel vragen. Het is een 

lastig onderwerp, omdat de meeste partijen in meer of in mindere mate niet achter het plaatsingsbesluit 

staan. Zij zijn nog niet toe aan het praten over het verdelen van lusten en lasten.  

Het onderwerp compensatie wordt vee lal afgedaan als het praten over “spiegels en kralen”, men weet 

het niet goed te plaatsen in relatie tot de impact van het plaatsingsbesluit. Daarbij komt nog dat men 

zich niet goed kan voorstellen wat nu de ruimte is. Gaat het over een normbedrag of gaat het over 

meer? Zo ja, wat dan en kunnen er ook met de gemeente afspraken worden gemaakt over een 

totaalpakket, als het bijvoorbeeld over voorzieningen gaat? En kan er in het gebied ook worden 

gedifferentieerd (meeste overlast ook de meeste compensatie)? 

Dit vraagt een zorgvuldige benadering en een open houding van alle betrokken. Redelijk en billijk zijn 

hier sleutelwoorden in relatie tot de uiteindelijke uitkomst.  

 

 

 

 

 



 

3.3. Participatie 

Participatie in het windpark N33 is een manier waarbij bewoners uit het gebied kunnen investeren in het 

windpark. Uit de gesprekken blijkt dat dit onderwerp op een laag pitje staat en weinig aanhangers heeft. 

Ondernemers vinden dit wel een belangrijk punt voor hun leden. Inwoners hebben vaak simpelweg de 

financiële middelen niet om te participeren, maar ook de weerstand die er is maakt dat men ook niet 

zou willen investeren in het project. Investeerders, initiatiefnemers, werken wel aan voorstel voor 

participatie. Wat hen betreft is dit wel een agendapunt.  

3.4. Sociale cohesie 

Het is opgemerkt dat het traject rondom de windmolens de onderlinge verhoudingen in d e samenleving 

negatief verandert. Veel dorpsgemeenschappen hebben op dit feit gewezen. Maar ook initiatiefnemers 

hebben hun zorgen hierover geuit. De onderlinge verhouding binnen en tussen dorpen zijn punt van 

aandacht. Zo wordt er geen goedendag meer gezegd tegen betrokken boeren, zijn er vervelende en 

negatieve uitlatingen richting initiatiefnemers en voelen voorstanders geen ruimte meer om dit uit te 

dragen. Dit geldt niet in alle dorpen in dezelfde mate, echter in sommige dorpen heeft het een zware 

wissel getrokken op sociale samenhang. Aandacht voor deze situatie wordt door veel partijen 

onderschreven en toegevoegd aan de agenda.  

3.5. Lange termijn perspectief ruimtelijke inrichting, kwaliteit en authenticiteit 
Oldambt 

Het Oldambt heeft een uniek landschap met een rijke historie. Stichting Landschap Oldambt agendeert 

de kwetsbaarheid van dit unieke landschap in Noord Nederland. De komst van de windmolens heeft 

invloed op de intrinsieke waarden van het landschap. Er is aandacht nodig voor een duurzame inrichting 

van het landschap en de identiteit van het gebied. De Stichting Landschap Oldambt pleit voor goed 

overleg in de beleidssfeer met regionale, provinciale en landelijke overheden over het behoud van de 

landschappelijk waarden binnen het Oldambt. De provincie ziet het belang van dit agendapunt en is 

hierover ook al in gesprek.  

3.6. Vooraf negatieve consequenties in beeld brengen 

De planschade is een formeel proces, hier kunnen pas aan het einde van het proces concrete afspraken 

over worden gemaakt. Door de gemeente Menterwolde is ingebracht om op voorhand die situaties in 

beeld te brengen waarvan redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat hier sprake is van nadeel/ 

schade/negatieve consequenties en hier een passende oplossing voor te vinden.  Dit zou een goed 

gebaar zijn naar de samenleving. Niet alleen de feitelijke inzet en uitkomst is hier van belang maar ook 

de morele. 

3.7. Nieuwe technische mogelijkheden 

De gemeente Menterwolde wijst erop dat het technisch mogelijk is om windmolens te plaatsen met een 

hoger vermogen en dus een hoger rendement. Bij een gelijkblijvend vermogen van het park zouden er 

dan minder windmolens kunnen worden geplaatst. Zij zien dit graag uitgezocht, en als agendapunt 

tijdens of voor het eerste vervolggesprek, om te kijken wat dit wellicht voor mogelijkheden biedt. De 

gemeente hecht zeer aan het met voorrang agenderen van dit onderwerp. Een positieve uitkomst 
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hiervan zou een enorm gebaar betekenen naar de inwoners. Het gespreksonderwerp hoeveelheid en 

soort molens valt overigens buiten de opdracht van de gebiedscoördinator en zou derhalve wellicht op 

een ander podium moeten worden behandeld. 



 

 Overige inbreng gesprekspartners 

Onderstaande punten zijn ingebracht door verschillende gesprekspartners. Het gaat onder andere om 

aandachtspunten, vragen en suggesties.   

4.1. Onvrede 

Grote onvrede heerst over het proces wat betreft de procedure rondom plaatsing van de windmolens. 

Voornamelijk de bewoners uit het gebied hebben zich hierin geen volwaardige partij gevoeld. 

Dorpsbewoners zijn niet geïnformeerd, slecht gehoord en er was geen ruimte voor inbreng. De 

informatie werd van bovenaf gezonden. De teleurstelling in de overheden is kort gezegd groot en het 

vertrouwen is weg. Mede hierdoor hebben dorpsvertegenwoordigers moeite om mee te doen aan 

vervolgoverleg, of hebben hier geen behoefte aan. Openheid en mogelijkheid tot inbreng had voor een 

ander proces gezorgd. De onderlinge verhoudingen zijn nu steeds verder uit elkaar gegroeid.   

4.2. Bezwaarprocedure plaatsingsbesluit 

Verschillende gesprekspartners hebben de vraag gesteld in hoeverre het spreken over communicatie, 

compensatie en participatie invloed heeft op de juridische procedure omtrent het plaatsingsbesluit. Aan 

een onafhankelijke advocaat is de vraag gesteld of het deelnemen aan gesprekken over o.a. 

compensatie kan bestaan naast een bezwaarprocedure. Zoals te lezen in bijlage 7.4 kan iedere 

belanghebbende bij een besluit daarentegen bezwaar of beroep instellen. Die mogelijkheid wor dt niet 

weggenomen of verminderd door overeenstemming te bereiken over een eventuele 

compensatieregeling. Nadeelcompensatie heeft betrekking op de gevolgen van een rechtsmatig besluit. 

Of het besluit rechtsmatig is blijkt pas aan het einde van het de bestuursrechtelijke procedure. Het 

voeren van gesprekken over deze nadeelcompensatie en de bestuursrechtelijke procedure bijten elkaar 

dus niet.  

4.3. Versterken economische positie  

Vanuit betrokken bewoners is aandacht gevraagd voor het versterken van de economisc he positie en de 

werkgelegenheid in het gebied. Zij zijn niet voor of tegen windenergie, maar benadrukken juist de 

mogelijke kansen voor nieuwe (werkgelegenheids)initiatieven in de regio. In het verleden zijn hier 

voorbereidingen voor getroffen in de vorm van infrastructuur. Nu moet er ingespeeld worden op de 

kansen van werkgelegenheid die nu op de regio afkomen. In bijlage 7.5 zijn ervaringen en ideeën 

hierover uitgewerkt. Tevens wordt de aandacht gevestigd om in de aanbestedingsprocedures op te 

nemen dat jonge mensen uit de directe omgeving, bijvoorbeeld Meeden, kunnen worden opgeleid voor 

de verschillende technische functies die bij de realisatie van de windmolens van belang zijn . Ook 

ondernemersverenigingen pleiten ervoor dat de extra werkgelegenheid verdeelt wordt over de regio. 

Tevens kan de compensatie die voortvloeit uit de plaatsing van het Windpark gebruikt worden om te 

investeren in de economische positie van Oost-Groningen.  
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4.4. Duurzame transitie 

Gesprekspartners willen wel bijdragen aan de duurzaamheidsopgave, maar er vooral ook over 

meedenken. In overleg en op een andere manier. Niet met de windmolens waarmee het gebied nu 

wordt geconfronteerd. Sommige gesprekspartners denken aan andere vormen van duurzame energie, of 

een combinatie van windmolens met bijvoorbeeld zonnepanelen.  

4.5. Waardedaling woningen 

Uit de inhoud van de gesprekken is ons gebleken dat een deel van de inwoners van mening  is dat naast 

bevolkingskrimp, aardbevingen en de marktsituatie ook de komst van de windmolens ertoe bijdraagt dat 

de waarde van de huizen in de regio de afgelopen tijd erg is gedaald. Die gevolgen hiervan zijn dat 

inwoners geen vrije keus meer hebben om te verhuizen, of hun huis met (groot) verlies moeten 

verkopen. Het leidt zelfs tot zorgelijke situaties. Huiseigenaren worden door de bank gebeld dat ze bij 

moeten storten aangezien de hypotheek te hoog is in vergelijking met de waarde van de woning. De 

plaatsing van de windmolens komt boven op de andere oorzaken die zorgen dat de woningwaarde in het 

gebied daalt. Het is moeilijk om de te achterhalen waar deze grote waardedaling aan te wijten is, maar 

onder bewoners heerst het gevoel dat het hen wordt aan gedaan mede door de komst van de 

windmolens. Dit voelt wrang. Het beeld bij de eventuele compensatie is hiervoor niet toereikend.  

4.6. Voorzieningenniveau op peil houden 

In sommige dorpen zetten inwoners veel energie in om het voorzieningenniveau op peil te houden. Door 

bevolkingskrimp en gemeentelijke bezuinigingen is het moeilijk om sommige voorzieningen in stand te 

houden. De bewoners zouden graag zien dat op papier komt te staan dat het voorzieningenniveau op 

peil blijft en de compensatie hier niet voor op draait. De compensatie moet gezien worden als 

compensatie voor de overlast en niet als compensatie voor de bezuinigingen.  

4.7. Positie van de boeren uit het gebied 

De boeren uit de regio zijn benaderd door de initiatiefnemers om te participeren in het windpark N33. 

Sommige bewoners zijn boos over het feit dat de boeren hiervoor hun grond laten gebruiken om hier 

zelf financieel beter van te worden. Een ander deel van de bewoners denkt hier gematigder over. De 

boeren zijn van mening dat ieder zijn eigen mening mag hebben en delen en dat ieder in zijn recht staat 

om een bezwaar in te dienen tegen het plaatsingsbesluit. In sommige gevallen is het delen van een 

mening of het voeren van actie op een beledigende manier gebeurd. De boeren vinden het erg 

vervelend dat dit, mede door slechte communicatie en onjuiste informatie, zo is gelopen.  

 



 

 Conclusie 

We hebben tijdens onze verkenning een grote betrokkenheid, bij hun Oldambt, leefgemeenschap en 

dorp, aangetroffen bij onze gesprekspartners. Betrokkenheid die zich heeft geuit in boosheid, 

verontwaardiging, zorg om de samenhang in de gemeenschap, maar ook verantwoordelijkheid willen 

dragen voor de verdere aanpak en staan voor de belangen van de inwoners. Een aantal dorpsraden 

heeft ons te kennen gegeven dat ze ernstig teleurgesteld zijn over de inhoud en de wijze waarop er door 

de overheid is gecommuniceerd. Ze zijn eigenlijk alleen maar geïnformeerd en niet betrokken bij de 

uiteindelijke afweging die geleid heeft tot het huidige plaatsingsbesluit. Het vertrouwen in de 

verschillende overheden is geschaad. Het geschuif met de windmolens van het grondgebied van de ene 

gemeente naar de andere heeft dit versterkt. 

 

Er is schade aangericht in de onderlinge verhoudingen binnen leefgemeenschappen. Met name in 

Meeden is dit het geval. Andere dorpsgemeenschappen erkennen dit binnen hun gemeenschap in 

mindere mate. Zeker de boeren zijn van mening dat er over de rand is gegaan als het gaat over de 

manier waarop ze bejegend zijn. Over het algemeen is de sfeer overigens redelijk gelaten en afwachtend 

ten aanzien van de daadwerkelijke realisatie van het windpark.  

 

Zoals opgemerkt hebben we ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel aangetroffen. Vrijwel alle 

dorpsraden die we hebben gesproken willen aan tafel. Behalve het bestuur van de dorpsraadcoöperatie 

Meeden. Met een andere gemeenschap, Ommelandercompagnie, is meerdere keren schriftelijk en 

telefonisch contact geweest, maar zij hebben uiteindelijk aangegeven geen verkenningsgesprek te 

willen. Tevens heeft er geen gesprek plaatsgevonden met de gemeenschap van Westerlee  aangezien zij 

hebben aangegeven samen met de gemeente te willen optrekken. Overheden zullen rekenschap moeten 

houden met wat er teweeg is gebracht in het gebied. Dat het merendeel het overleg een tweede kans 

wil geven, getuigt van verantwoordelijkheid. Dit vraagt om aandacht aan het begin van het vervolg. Het 

kan niet zo zijn dat zonder om te zien de stap naar voren wordt gemaakt. Voor een succesvol verloop 

van de volgende fase is het afsluiten van de vorige fase een noodzaak.  

 

Wij gaan er vanuit dat alle partijen, initiatiefnemers, overheden en vrijwel alle  

bewonersvertegenwoordigers in zullen gaan op een uitnodiging voor het vervolgoverleg met betrekking 

tot eerder genoemde agendapunten. Het College van Menterwolde heeft hierbij aangegeven zeer te 

hechten aan twee extra agendapunten en deze met voorrang te behandelen; de technische 

ontwikkelingen aangaande het vermogen en het proactief inzetten op nadeel/overlast/schade.  

 

Alles afwegende is er voldoende basis om het vervolgoverleg te starten.  
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 Hoe verder? 

6.1. Scenario’s  

 

Een belangrijke opbrengst uit deze verkenning is dat de partijen in gro te meerderheid aan tafel willen. 

Op welke wijze dit vervolgoverleg zou kunnen plaatsvinden, willen we graag middels een aantal 

scenario’s aan u voorleggen, opdat zij een bijdrage kunnen leveren om tot een gedragen aanpak te 

komen. 

 

Uitgangspunten: 

- Het is raadzaam alle overheden bij het vervolgoverleg aan tafel te hebben, samen met de 

initiatiefnemers. Zowel bestuurlijk als ambtelijk; 

- De betrokkenheid die dorpsgemeenschappen tonen en de inzet die ze willen plegen, moet een 

plek krijgen in een nieuwe werkstructuur. Het commitment wat er nu ligt mag niet verloren 

gaan; 

- Gelet op het aantal dorpsraden, belangenorganisaties en plaatselijke ondernemersverenigingen 

lijkt het niet raadzaam deze allemaal aan tafel uit te nodigen; 

- Twee van de dorpen die het dichtst bij de te plaatsen molens liggen, hebben aangegeven niet 

mee te doen. Er moet voorkomen worden dat de afstand tussen hen die wel participeren en 

hen die dit niet willen groter wordt; 

- Lokale overheden zouden (weer) een directe communicatielijn met hun dorpsgemeenschappen 

moeten hebben over het windpark; 

- Agendapunten die een directe relatie hebben met het plaatsingsbesluit zouden in het 

bestuurlijk overleg over het plaatsingsbesluit aan de orde moeten komen (te denken valt aan de 

nieuwe technische mogelijkheden in relatie tot de omvang van het windpark); 

- Gelet op het draagvlak voor een vervolg op de verkennende fase, lijkt het voor de hand te 

liggen de legitimatie van de gebiedscoördinator te versterken middels een gedeeld 

opdrachtgeverschap.  

 

 

Model 1 

 

Dit model bestaat uit een stuurgroep waarin 

de vijf overheden en de beide initiatiefnemers 

zijn vertegenwoordigd. Onder deze stuurgroep 

wordt er een projectgroep opgericht met 

werknemers uit dezelfde partijen als de 

stuurgroep. Daarnaast wordt een 

klankbordgroep ingesteld. In deze groep zijn 

alle dorpsraden, belangenverenigingen en 

ondernemersverenigingen vertegenwoordigd. 

Besluitvorming vindt plaats nadat er overleg is 

geweest met de klankbordgroep. 

 

 



 

 

Model 2 

 

Ook in dit model bestaat de stuurgroep uit 

vertegenwoordigers van de vijf overheden, de beide 

initiatiefnemers, twee vertegenwoordigers van de 

bewoners/ondernemers en twee boeren. 

Onder deze stuurgroep wordt er een projectgroep 

opgericht met personen uit dezelfde partijen als de 

stuurgroep. Daarnaast wordt een klankbordgroep 

ingesteld. In deze groep zijn alle dorpsraden, 

belangenverenigingen en ondernemersverenigingen 

vertegenwoordigd. De klankbordgroep wordt 

geïnformeerd over voorgenomen besluiten en neemt niet 

deel aan het overleg, immers zij worden in de stuurgroep 

vertegenwoordigd. 

 

Model 3 

 

In dit laatste model bestaat de stuurgroep uit vertegenwoordigers van de vijf overheden en de beide 

initiatiefnemers. Ook bij dit model is er een projectgroep die bestaat uit dezelfde personen als de 

stuurgroep. Per agendapunt wordt er een werkgroep georganiseerd waarin bewoners, 

belangenverenigingen en ondernemers kunnen participeren. Lokale overheden onderhouden het 

contact en de communicatie met de verschillende vertegenwoordigingen binnen hun gemeente.  

 

 
 

 

Uiteraard is de keuze welk model de voorkeur heeft niet aan ons, maar aan de verschillende partijen in 

het gebied. Ook een combinatie van modellen of een scenario 4 of 5 is mogelijk. Wellicht kan in de 

modellen een keuze worden gemaakt tussen publiek en privaat belang. Als de afweging is gemaakt 

welke structuur passend is bij de volgende fase, kan een plan van aanpak en bijbehorende planning 

worden gemaakt. 
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 Bijlagen 

7.1. Gesprekspartners 

Partij Gesprekspartners 

Overheden  

 

Provincie Groningen  Mevrouw Homan, gedeputeerde provincie Groningen 

De heer Adema, bestuursadviseur gedeputeerde 

Mevrouw Niemeijer, bestuursadviseur gedeputeerde 

Gemeente Veendam  De heer Swierstra, burgemeester 

De heer Schmaal, wethouder 

Gemeente Oldambt –  Mevrouw Broekhuizen, wethouder 

De heer Samberg, senior beleidsmedewerker 

Gemeente Menterwolde  De heer Munniksma, burgemeester 

Mevrouw Veenstra, wethouder 

De heer Flap, coördinator sector beleid 

Initiatiefnemers   

 

YARD De heer Oldenbeuving , directeur 

Mevrouw van de Puijl, senior projectleider 

RWE  De heer Boorsma, landelijk vertegenwoordiger 

Mevrouw Davidson, woordvoerder 

De heer Koek, stakeholdermanager 

Dorpsvertegenwoordigers  

 

Dorpsraadcoöperatie 

Meeden  

De heer Ploeger, voorzitter 

De heer Mulder, secretaris 

Mevrouw Kor 

Mevrouw Bodewitz 

De heer Kruizinga 

Dorpsraad Muntendam   De heer Beishuizen, voorzitter 

De heer Ridderbos, penningmeester 

Dorpsbelangen Scheemda  De heer Oosterhoff, voorzitter 

De heer Kamminga, plaatsvervangend voorzitter 

De heer Perdok, penningmeester 

De heer Kranenborg, algemeen bestuurslid 

De heer Jager, algemeen bestuurslid 

De heer de Vries, algemeen bestuurslid 

De heer Engelage, algemeen bestuurslid 

De heer Bruggers, algemeen bestuurslid 

Dorpsraad Zuidbroek De heer Keesom, voorzitter 

De heer Hoffard, lid 

Mevrouw Swierenga, lid 

Dorpsbelangen Westerlee Trekken samen met de gemeente Oldambt op 

 



 

Dorpenbeheerteam 

Ommelandercompagnie 

Alleen schriftelijke communicatie 

Dorpsbelangen Nieuw 

Scheemda  

Mevrouw Dijkshoorn, voorzitter 

Mevrouw Jutting, secretaris 

Mevrouw Schipma, penningmeester 

De heren Eerkens, bestuursleden 

De heer Thunnissen, bestuurslid 

De heer van Rheen, bestuurslid 

Overige partijen 

 

 

Stichting Landschap 

Oldambt  

De heer Waalkens, voorzitter 

De heer Rijn, lid werkgroep 

De heer Tolsma, lid werkgroep 

De heer Teerling, lid werkgroep 

Ondernemerskring Oost-

Groningen 

De heer Luinstra, voorzitter 

De heer Blaakmeer, penningmeester 

De heer Kloosterboer, bestuurslid 

De heer Smit, bestuurslid 

De heer Meijer, bestuurslid 

Vereniging H&N 

Scheemda  

De heer Hensens, voorzitter 

Muntendammer Energie 

Stichting  

De heer Kalk en de heer Wagenaar 

Boeren De heer Berg 

De heren Sandee 

De heer Takens 

De heren Joling 

De heren Loeters 

De heer ten Have 

Platform Tegenwind N33 Alleen schriftelijke communicatie 
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7.2. Gespreksverslagen  

RWE 

24 november 2015 

Naam: de heer Boorsma, mevrouw Davidson, de heer Koek. 

 

Functie: landelijk vertegenwoordiger, woordvoerder en stakeholder manager . 

 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

RWE en YARD gaan beide windmolen plaatsen in het windpark N33. RWE gaat 15 turbines plaatsen.  

Vanaf het plaatsingsbesluit is RWE van start gegaan met persoonlijke communicatie naar het gebied toe. 

Ze vinden het erg belangrijk om in gesprek te gaan. Er is veel weerstand waardoor RWE spelers in het 

gebied persoonlijk opzoekt. Dit doet ze door middel van bijvoorbeeld keukentafelgesprekken en 

excursies naar reeds uitgevoerde projecten.  

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Na drie maanden in overleg met YARD te zijn geweest is er overeenstemming gevonden om de 6e variant 

toe te voegen aan de m.e.r.-procedure. In eerste instantie zou YARD de enige initiatiefnemer zijn. 

Uiteindelijk moeten beide partijen wat laten. Uiteindelijk heeft het MER geleid tot een keuze van de 

Minister voor een voorkeursvariant waar een combinatie van variant 4 en 6 is uitgekomen. RWE wil 

graag samen YARD optrekken in het verdelen van de lusten en lasten. Ook zou het goed zijn als de 

communicatie vanuit alle partijen (YARD, RWE, EZ) eenduidig naar buiten gaat. Vanaf 2014, toen RWE in 

beeld kwam, heeft het contact gezocht met de actiegroepen. Waar de onderlinge verhoudingen aan het 

begin goed waren, nemen de actiegroepen de laatste tijd een steeds meer activistische houding aan. 

RWE heeft bij de actiegroepen aangegeven open te blijven staan voor overleg. 

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

Het plaatsingsbesluit staat vast. Hierdoor is het een voorwaarde om dit los van elkaar te gaan zien zodat 

de andere onderwerpen goed aan bod kunnen komen. Het is een rijdende trein waarbij het van belang is 

nu aan te haken om lusten en lasten te verdelen en het te hebben over eenduidige com municatie 

volgens RWE. RWE is dus bereid om deel te nemen aan vervolggesprekken een wacht een nader gesprek 

over participatie, communicatie en compensatie af. Maar aangezien het proces een rijdende trein is, zijn 

ze ook zelf gestart met hun eigen planning en communicatie.  

Ze willen hierin graag optrekken met alle spelers, maar vinden het belangrijk om ook nu al het gebied in 

te gaan en kennis te maken. RWE hoopt op korte termijn met elkaar aan tafel te kunnen om te kijken op 

welke wijze ze met de verschillende spellers kunnen aansluiten bij het gebied.  



 

RWE werkt vanaf het eerste moment vanuit het concept van de Menukaart Wind op Land. Ook voor dit 

project moet namelijk maatwerk voorop staan om te zorgen dat baten uit het park ook aansluiten op 

wat er lokaal leeft. 

 

Welke voorwaarden zijn nodig om met alle spelers aan tafel te gaan? 

 

Intentie is nodig van alle partijen om het samen over de onderwerpen compensatie, communicatie en 

participatie te hebben. Belangrijke voorwaarden voor de setting van het vervolgoverleg is dat partijen 

aangesproken kunnen worden op verantwoordelijkheden. Daarnaast is ook een bepaalde mate van 

bewegelijkheid nodig van de verschillende spelers.  

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

RWE deelt de voorgestelde agendapunten t.a.v. communicatie, participatie en compensatie. RWE heeft 

de ambitie om met alle partijen die de lusten ervaren, ook bij te dragen en tegemoet te komen aan 

degene die de lasten ervaren. Hierover zal inhoudelijke overeenstemming moeten komen. Daarnaast zijn 

er goede procesafspraken nodig tussen de initiatiefnemers wat betreft de communicatie. De maximale 

variant is eenduidige communicatie. De minimale variant is om in ieder geval te weten wie, wat, 

wanneer communiceert.  

RWE voegt het agendapunt sociale cohesie toe aan de agenda. Het traject rondom de windmolens trekt 

in veel dorpen het cement uit de samenleving. Het is erg belangrijk dat de gemeenschappen weer vrij 

kunnen handelen. Hierin is ook een taak weggelegd voor de formele partijen om te kijken wat ze hierin 

kunnen bijdragen. 

 

Hoe ziet u de rol van gebiedscoördinator? 

 

RWE ziet de gebiedscoördinator als een goede aanvulling om het proces op gang te brengen. De 

weerstand zal blijven, maar de eerste fase als verkenning is een logische stap. De gebiedscoördinator 

moet verbindingen leggen om voorwaarden te creëren om in gesprek te gaan. Binnen het mogelijk 

vervolggesprek is het belangrijk voorwaarden te hebben waar binnen spelers verantwoordlijkheden 

moeten nemen.  

Het begeleiden van het proces vraagt een onafhankeli jke rol. Transparantie helpt om onafhankelijk te 

zijn. RWE benadrukt dat het proces ook voor de bewoners in het gebied transparant moet zijn.  

Wel geeft RWE aan niet op de gebiedscoördinator te wachten en hiernaast ook verder te gaan met 

proces, de communicatie naar het gebied toe, waar mee gestart is.  
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YARD 

27 november 2015 

Naam: de heer Oldenbeuving en mevrouw van der Puijl. 

 

Functie: directeur en senior projectleider. 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

YARD gaat 20 windturbines plaatsen in het gebied. Na dit plaatsingsbesluit is YARD de communicatie 

richting het gebied nog niet gestart. Ze willen pas naar buiten treden na oplevering van dit rapport. Er 

zal dan naar een passende vorm worden gezocht.  

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Na 4 maart 2014 (introductie 6e variant) is er steeds meer een activistische verhouding ontstaan naar 

initiatiefnemers en politiek toe. Voor die tijd was YARD in gesprek met de verschillende partijen. Op dit 

moment is het niet meer mogelijk om een informatiebijeenkomst te organiseren in het gebied. 

YARD is de woordvoerder voor Blaaswind (grondeigenaren) als het gaat om communicatie, participatie 

en compensatie. Blaaswind is een lokale ontwikkelaar, de grondeigenaren zijn aandeelhouders van 

Blaaswind.  

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

Het plaatsingsbesluit kent inderdaad zijn eigen dynamiek in de juridische procedure. Daarnaast moeten 

in een vervolggesprek over communicatie, participatie en compensatie het plaatsingsbesluit als een 

gegeven nemen, een beslissing van de minister, om het over deze onderwerpen te hebben. YARD staat 

er voor open om samen met de andere spelers aan tafel te zitten. Het is volgens hen de beste route. Aan 

tafel moeten afspraken gemaakt worden over de drie onderwerpen: participatie, communicatie en 

compensatie. Het is wel van belang om een duidelijke startpositie te h ebben van waaruit verder te 

praten valt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het onderwerp compensatie. 

 

Welke voorwaarden zijn er nodig om met alle spelers aan tafel te gaan?  

 

Alle partijen zijn voorwaardelijke spelers en moeten elkaar ook zo zien. Men moet  met elkaar een 

nieuwe start willen maken. YARD benadrukt dat het van belang is dat de verschillende partijen hetzelfde 

denken over de vorm en inzet. Hiervoor is het van belang om goede voorwaarden te creëren. Dit begint 

bij het stellen van een vertrekpunt of nul-situatie. Vanuit daar kunnen partijen bewegen en 

verantwoordelijkheden nemen.  

 

 

 



 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

YARD deelt de voorgestelde agendapunten t.a.v. communicatie, participatie en compensatie. Het is van 

groot belang om gesprekspartner te zijn om ruis te voorkomen. YARD vindt het positief dat deze 

verkenning nu plaats vindt en wil graag op basis van de resultaten met de omgeving in contact komen. 

YARD wil communiceren wanneer er ook daadwerkelijk te communiceren valt en wil hoe te 

communiceren ook graag neerleggen bij bewoners uit het gebied. In compensatie heb je wet - en 

regelgeving (rationeel), maar YARD is er ook van bewust dat er emoties mee spelen.  

Het agendapunt sociale cohesie dat door partijen is genoemd ziet YARD ook als bela ngrijk aspect. Zowel 

binnen als tussen gemeenschappen is het cement weg. YARD ziet dit vooral terug bij de achterban van 

Blaaswind, de grondeigenaren uit het gebied.  

 

Hoe ziet u de rol van gebiedscoördinator? 

 

YARD ziet het aanstellen van een gebiedscoördinator als een goede stap. De rol als onafhankelijke 

verkenner wordt goed genomen. De timing van het proces is wel van belang. Er worden nu twee sporen 

(procedure rondom plaatsingsbesluit en deze verkenning) bewandeld dat het spannend maakt.  
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Boeren uit het gebied 

13 januari 2015 

Naam: de heer Berg, de heren Sandee, de heer Takens, de heren Joling, de heren Loeters en de heer ten 

Have. 

 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie?  

 

De boeren zijn benaderd door RWE en YARD om te participeren in het windpark N33. Door de komst van 

het windpark is er wrijving ontstaan in het gebied. Sommige bewoners zijn boos op de boeren omdat 

hun grond gebruikt wordt voor de plaatsing van de windmolens. De boeren zijn van mening dat niet alle 

bewoners er op deze manier tegen aan kijken. Veel bewoners hebben geen of een milde mening over 

het plaatsingsbesluit. 

 

Initiatiefnemer RWE is actief op het gebied van communicatie naar de partijen in het gebied toe. De 

boeren vinden het spijtig dat initiatiefnemer YARD hier niet in  mee gaat.  De boeren zijn van mening dat 

het gebrek aan communicatie heeft geleid tot onjuiste informatie onder veel bewoners. De actiegroepen 

maken hier gebruik van en schetsen een zeer negatief beeld van het project. De boeren vinden dit 

jammer en zien graag dat er een vorm van communicatie komt waardoor alle partijen over de juiste 

informatie beschikken. 

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Andere partijen zoals de actiegroepen zijn fel tegen het plaatsingsbesluit en laten dit ook aan de boeren 

merken. De boeren zijn van mening dat ieder zijn eigen mening mag hebben en delen en dat ieder in zijn 

recht staat om een bezwaar in te dienen tegen het plaatsingsbesluit. Net als dat de boeren recht hebben 

om akkoord te gaan met de plaatsing van windmolen op hun land. Echter in sommige gevallen is het 

delen van een mening of het voeren van actie op een beledigende manier gebeurd. De boeren vinden 

het erg vervelend dat dat op deze manier gelopen is.  

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

De boeren beseffen zich dat de komst van windmolens als negatief wordt ervaren door sommige 

partijen. Ze vinden het daarom van groot belang dat er een vervolggesprek plaatsvindt. De boeren wi llen 

deelnemen aan dit gesprek. 

 

 

Welke voorwaarden zijn nodig om met alle spelers aan tafel te gaan? 

 

De boeren stellen geen voorwaarden om aan tafel te gaan met de andere spelers . 

 



 

 

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

De agendapunten zijn door de boeren onderschreven. Er is verder geen inbreng van andere 

agendapunten. 

 

Hoe ziet u de rol van de gebiedscoördinator? 

 

De boeren zien in dat het voeren van verkenningsgesprekken en een eventueel vervolgtraject kan 

helpen in het aan tafel krijgen van de verschillende partijen. Met name open communicatie en 

duidelijkheid tussen de verschillende partijen zien de boeren als een belangrijk onderdeel van dit 

traject.  

 

Overige opmerkingen: 

- De groep boeren is het collectief geconformeerd aan RWE en heeft als  zodanig niets te maken 

met YARD Energy. De opvattingen in dit verslag betreft dan ook een gedeelte van de 

landbouwers die eventueel een windmolenlocatie krijgen. 
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Provincie Groningen 

11 december 2015 

Naam: mevrouw Homan, de heer Adema en mevrouw Niemeijer. 

 

Functie: gedeputeerde provincie Groningen en bestuursadviseurs gedeputeerde.  

 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

Volgens de provincie is de rol van omwonenden het belangrijkst. De omwonenden zijn de partij die druk 

op de ontwikkelaars moeten leggen en zo veel mogelijk uit dit proces moeten halen. Wat betreft een 

profijtregeling of windfonds stelt de provincie vanuit haar beleidskader een minimale bijdrage vanuit de 

ontwikkelaars: minimaal 1.050 euro per MW per jaar. Belangrijk is de ambitie van de provincie om de 

energietransitie in deze provincie te versnellen. Wind is daar een belangrijk onderdeel in. Daarnaast wil 

de provincie aan de met het Rijk afgesproken taakstelling van 855,5 MW in 2020 voldoen. 

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

In sommige dorpen is er denkkracht en motivatie die ingezet zou kunnen worden in een breed overleg. 

Maar in andere dorpen is er wantrouwen naar dit proces toe. De provincie is van mening dat gem eenten 

in de eerste plaats aan zet zijn met betrekking tot het opdrachtgeverschap van de gebiedscoördinator. 

Dit geldt ook voor het eventuele vervolg van het proces. De gemeenten hebben een belangrijke rol in dit 

proces. Het is goed te realiseren dat er ook voorstanders zijn van windenergie, waar in het proces ook 

aandacht voor moet zijn.  

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

Ja, de provincie wil aan tafel. Voor de provincie staat bij dit gesprek het naar voren brengen van 

belangen van inwoners centraal. 

 

Welke voorwaarden zijn nodig om met alle spelers aan tafel te gaan? 

 

Belangrijk is dat de partijen kijken naar oplossingen, en niet alleen naar problemen. Er is vertrouwen  

tussen de verschillende partijen nodig om met elkaar te gaan kijken naar oplossingen.  

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

De provincie is het eens met de agendapunten participatie, communicatie en compensatie. Door 

verschillende partijen is het agendapunt sociale cohesie genoemd. Dit vindt de gedeputeerde een lastig 

onderwerp omdat het moeilijk werkbaar is te maken. Daarnaast wordt er gesuggereerd dat de 

windmolens de oorzaak zijn van een gebrek aan sociale cohesie in het gebied, terwijl er meerdere 



 

oorzaken kunnen zijn die al langer spelen. De gedeputeerde heeft eerder de insteek om mensen weer bij 

elkaar te brengen en te onderzoeken wat voor organisatiekracht er aanwezig is in de dorpen en hoe dit 

ingezet kan worden.  

 

De Stichting Landschap Oldambt heeft de landschapskwaliteit van het Oldambt aangedragen als 

agendapunt. De Stichting wil graag lange termijn afspraken maken over de landschapskwaliteit van het 

Oldambt. De provincie is het eens met dit agendapunt en is reeds in gesprek met de Stichting.  

 

Hoe ziet u de rol van de gebiedscoördinator? 

 

De verkenning van de gebiedscoördinator vindt de provincie belangrijk. Voor een eventuele 

vervolgaanpak heeft de gebiedscoördinator een coördinerende, stimulerende en verbindende rol. De 

provincie is van mening dat het niet verstandig is dat de gebiedscoördinator inhoud en 

verantwoordelijkheden van andere partijen gaat overnemen. 
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Verkenningsgesprek gemeente Menterwolde 

6 januari 2015 

Naam: Rein Munniksma, Lian Veenstra en Harry Flap. 

  

Functie: burgemeester, wethouder en medewerker sector beleid. 

 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

De gemeente Menterwolde heeft uitgesproken dat ze het windpark op minimaal twee kilometer af stand 

van bebouwing wil zien. Dit om overlast voor bewoners tegen te gaan. In de voorkeursvariant zijn de 

windmolens echter binnen deze twee kilometer van de bebouwing in Meeden geplaatst.  

Er ontstaat voor het gemeentebestuur van Menterwolde een lastige positie als niet alle 

vertegenwoordigers van de bevolking in de gemeente bereid zijn het gesprek aan te gaan over de 

thema’s voortvloeiend uit het plaatsingsbesluit. Tegelijkertijd is de gemeente zich bewust van het feit 

dat vraagstukken die nog voorliggen alleen aan tafel en in gesprek kunnen worden opgelost.  

De gemeente wil graag dat er wordt gekeken naar de techniek op het gebied van windmolens. Dit omdat 

efficiëntere windmolens meer megawatt produceren en er dan minder windmolens nodig zijn om 

dezelfde hoeveelheid megawatts te produceren.  

 

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

De ontwikkelingen in de aanloop naar het plaatsingsbesluit hebben het vertrouwen van de burgers in de 

overheid geschaad. Binnen de gemeente Menterwolde is met name in Meeden veel  weerstand tegen het 

windmolenpark. Gemaakte keuzes hebben natuurlijk ook invloed op de opvattingen van de verschillende 

gemeentebesturen. Dit vindt zijn weerslag in de verschillende opvattingen over het plaatsingsbesluit. De 

gemeente is van mening dat het belangrijk is dat er zodanig ruimte wordt gecreëerd in de agendering 

(zie agendapunten) in de volgende fase dat een duidelijk gebaar wordt gemaakt richting de bevolking. 

Dit moet er toe leiden dat de gemeente in de richting van de bevolking in de  positie  wordt gebracht om 

het gesprek over de agendapunten  als participatie, communicatie en compensatie te kunnen voeren. 

Kortom het gemeentebestuur van Menterwolde heeft meer legitimatie nodig om de stap, aan tafel te 

komen, te kunnen maken. 

 

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

Ja, echter het is van belang dat de voorwaarden worden gecreëerd, dat alle dorpsgemeenschappen 

betrokken kunnen worden bij het vervolg. Het agendapunt compensatie is belangrijk om zoveel mogelijk 

uit het windpark te halen voor de bewoners. Het belang van de bewoners van Menterwolde staat voor 

de gemeente voorop. Er moet niet te sterk gestuurd worden op participatie. 

 



 

 

 

 

Welke voorwaarden zijn nodig om met alle spelers aan tafel te gaan? 

 

De gemeente Menterwolde wil hier twee zaken noemen, die als eerste op de agenda voor het vervolg 

overleg moeten worden geplaatst. Ten eerste; er zou proactief moeten worden ingezet, vóór de 

plaatsing van de molens, op die situaties waar sprake is nadeel/schade, niet alleen volstaan met het 

verwijzen naar de wettelijke planschadeprocedure Deze situaties zouden nu in beeld moeten worden 

gebracht en opgelost en niet achteraf. Niet alleen de feitelijke inzet en uitkomst is hier van belang maar 

ook de morele. 

Ten tweede; nieuwe technische mogelijkheden, om molens te plaatsen met een hoger vermogen en dus 

een hoger rendement, moeten worden bekeken en zo mogelijk worden toegepast. Bij een gelijkblijvend 

vermogen van het park kunnen er dan minder molens worden geplaatst. Dit zou een enorm gebaar 

betekenen naar de inwoners van, met name, Meeden. 

Om deze punten aan de orde te stellen en af te ronden is het wellicht noodzakelijk om de verkennende 

fase te verlengen. 

 

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

De gemeente Menterwolde deelt de inzet om te komen tot het maken van afspraken over participatie, 

communicatie en compensatie. Dit met in achtneming van de hierover eerder gemaakte opmerkingen. 

Echter eerst zullen de hiervoor genoemde punten aan de orde moeten komen. Zoals eerder opgemerkt 

moet de verkennende fase wellicht worden verlengd. Dit levert, naar de overtuiging van de gemeente 

Menterwolde, meer draagvlak op onder bewoners om in gesprek te gaan over compensatie, participatie 

en communicatie. 

De gemeente neemt kennis van de, door anderen ingebrachte punten, sociale cohesie en de toekomst 

van de identiteit van het Oldambt. 

 

Hoe ziet u de rol van gebiedscoördinator? 

 

Het is goed dat er in deze fase van het proces en voorliggende vraagstukken een gebiedscoördinator is 

aangesteld. De rol van de gebiedscoördinator is belangrijk om te inventariseren hoe de verschillende 

partijen denken over de agendapunten compensatie, participatie en communicatie. Hij kan werken aan 

het vergroten van draagvlak onder de bewoners om deel te nemen aan het gesprek. Hij doet er goed 

aan, te overwegen, deze fase zo mogelijk te verlengen, om een succesvol vervolg te kunnen bereiken . 

Dit vanuit de optiek van de gemeente Menterwolde. 
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Verkenningsgesprek gemeente Oldambt 

18 november 2015 

Naam: mevrouw L. Broekhuizen-Smit en de heer J. Samberg. 

 

Functie: wethouder en beleidsmedewerker. 

 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

Het standpunt vanuit de Raad is dat de gemeente geen windmolens wil. Er is wel de ruimte gegeven om 

gesprekken aan te gaan, ook over het Windpark N33. Hierna is de gemeente ook gelijk in gesprek gegaan 

met de dorpsvertegenwoordigers (Scheemda, Nieuw-Scheemda en Westerlee) en duidelijk aangegeven 

dat de keuze voor plaatsing niet bij de gemeente en niet bij de bewoners ligt. Ook hier is benoemd 

samen te zoeken naar een oplossing. Gezamenlijk met de provincie en andere gemeenten met de kaart 

op tafel op zoek naar een oplossing is niet gelukt. Ook de provincie heeft geen besluit genomen en dus 

nu is er het plaatsingsbesluit van EZ.  

Oldambt heeft te maken met RWE wat betreft het plaatsen van de windmolens. RWE heeft zelf al 

contact gezocht met dorpsbelangen en dorpsbewoners. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er 

gezamenlijke afgetrapt wordt en de communicatie eenduidig is.  

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Er is goed contact met de verschillende dorpsbelangen. Gemeente trekt samen met hun op, houdt ze op 

de hoogte en ondersteunt de verenigingen waar mogelijk.  

Tussen gemeenten en provincie is er geen duidelijkheid over de richting. Zo is het ook niet gelukt om in 

gesprek tot een alternatief te komen, waardoor minister Kamp uiteindelijk het plaatsingsbesl uit heeft 

moeten nemen.  

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

De gemeente Oldambt is bereid om deel te nemen aan de mogelijke vervolggesprekken. Hiervoor is het 

van belang dat alle 3  de gemeenten samen optrekken en in overleg met bewoners en initiatiefnemers de 

lusten en lasten verdelen. Belangrijk is dat de procedure voor het inpassingsplan samen kan lopen met 

de gesprekken over participatie, communicatie en compensatie.  

Vooraf moet de gemeente nog terug naar de Raad voor een standpunt over het inpassingsplan. Één 

belangrijke randvoorwaarde van de Raad is de compensatie.  

 

 

 

 

 

 



 

Welke voorwaarden zijn nodig om met alle spelers aan tafel te gaan? 

 

Vanuit alle gemeenten moet de intentie er zijn om samen op te trekken en ontwikkelingen te delen. Nu 

wordt de verkenning uitgevoerd in opdracht van EZ. Het is wenselijk dat een mogelijk vervolg in 

opdracht is van rijk, provincie en betrokken gemeenten.  

Daarnaast is het voor de verschillende partijen essentieel het gevoel te hebben dat er onderhandeling 

mogelijk is aan tafel. Partijen moeten willen bewegen, ook de initiatiefnemers.  

Mogelijke vervolggesprekken moeten niet besmet worden met de emoties uit verschillende gemeenten 

en/of groepen.  

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

De gemeente deelt de voorgestelde agendapunten t.a.v. communicatie, participatie en communicatie. 

Het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen over hoe de compensatie wordt gedefinieerd 

(landschappelijke schade, geluidshinder, etc.). Daarnaast is er aandacht nodig voor compensatie in 

normbedragen of consensus. Hiervoor zijn de uitgangspunten in de vervolggesprekken belangrijk.   

De communicatie tussen gemeente en bewoners is goed en de gemeente blijft in gesprek met de 

bewoners over de ontwikkelingen. Eenduidige communicatie tussen allen betrokkenen is zeer gewenst 

en noodzakelijk. Hierin is ook een belangrijke rol voor bewoners weggelegd, zij moeten kunnen 

participeren in de dialoog over compensatie. 

 

Voor de gemeente zelf is de bouwontsluiting nog een belangrijk punt van aandacht. Hiervoor zal in 

gesprek tussen RWE en de gemeente Oldambt een goede oplossing moeten worden gezoch t.  

 

Hoe ziet u de rol van de gebiedscoördinator? 

 

Een aftrap vanuit de gebiedscoördinator om met elkaar in gesprek te gaan is essentieel. Nu loopt 

iedereen zijn eigen pad. De rol van de gebiedscoördinator is om met elkaar afspraken te maken, zodat 

gemeenten niet 1 op 1 het gesprek aangaan met initiatiefnemers. De gebiedscoördinator moet deze 

gesprekken leiden, kaders stellen en op verantwoordelijkheden aanspreken.  

De start met een verkenningsfase ziet men als een logische eerste stap.  
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Verkenningsgesprek gemeente Veendam 

20 januari 2015 

Naam: de heer S. Swierstra en de heer H.J. Schmaal. 

 

Functie: burgemeester en wethouder. 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

Tijdens een informeel gesprek is dit ter sprake geweest. In dit verkenningsgesprek niet van toepassing. 

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Er is goed contact tussen de gemeente Veendam en de Ommelandercompagnie.  

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

Uit het verkenningsgesprek hebben wij de conclusie getrokken dat wanneer we de gemeente Veendam 

uitnodigen voor een vervolggesprek zijn hier gehoor aan zullen geven.  

 

Welke voorwaarden zijn nodig om met alle spelers aan tafel te gaan? 

 

Het in gesprek zijn over o.a. compensatie moet geen invloed hebben op de juridische positie wat betreft 

de plaatsingsprocedure. Aan een onafhankelijke advocaat (Trip advocaten) is de vraag of het de elnemen 

aan gesprekken over o.a. compensatie kan bestaan naast een bezwaarprocedure al gesteld. Het 

antwoord is dat iedere belanghebbende bij een besluit daarentegen bezwaar of beroep mag instellen. 

Die mogelijkheid wordt niet weggenomen of verminderd door overeenstemming te bereiken over een 

eventuele compensatieregeling. Op het moment dat deze vraag is voorgelegd aan Trip advocaten 

stonden zij niemand bij in de juridisch procedure en waren ze onafhankelijk.  

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

Er is een nuance aangebracht in de prioritering van de voorgestelde agendapunten. Gemeente Veendam 

legt vooral het accent op compensatie en communicatie. Ook het ingebrachte agendapunt sociale 

cohesie is van belang. Ze vragen zich af of de overige ingebrachte agendapunten, zoals technische 

mogelijkheden verkennen en perspectief van de ruimtelijke inrichting, wel in het vervolgoverleg thuis 

horen.  

 

Hoe ziet u de rol van de gebiedscoördinator? 

 

Dit punt is niet aan de orde geweest in het verkenningsgesprek.  

  



 

Dorpsraadcoöperatie Meeden 

1 december 2015 

Naam: dorpsraadcoöperatie Meeden (6 personen). 

 

Functie: bestuur. 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

De gemeenschap is verdeeld, met uitzondering van enkele bewoners die rechtstreeks voordeel hebben 

van het windpark en enkele van hun familieleden is de bevolking van Meeden tegen plaatsing van de 

windmolens. De dorpsraadcoöperatie is een afvaardiging van deze grote groep inwoners van Meeden.  

Het dorp heeft bewust een coöperatie opgericht om het democratisch gehalte  gestand te doen.  Dit 

betekent ook dat het bestuur geen positie wil en kan kiezen wat betreft hun rol in het vervolg. Hiervoor 

moet eerst overleg met de achterban komen om vervolgens vast te stellen wat men verder wil.  

De dorpsraadcoöperatie is al lange tijd in gesprek en betrokken bij het windpark, maar het vertrouwen 

in de centrale en lokale overheid is weg. De communicatie en inspraak laat te wensen over, maar ook 

van terugkoppeling is geen sprake (zie overige opmerkingen). Ook op andere onderwerpen, z oals de 

afbraak van het voorzieningenniveau, neemt Meeden zelf het initiatief.  

Vanuit de dorpsraadcoöperatie is in kleine kring de optie geopperd om een coöperatie op te richten 

tussen de boeren. Men zou dan  gezamenlijk een windpark kunnen exploiteren ruim van het dorp 

Meeden. Dit zou mogelijkheden kunnen creëren om de windmolens wel 800 meter te verschuiven en 

opbrengsten te verdelen. Helaas is dit niet als mogelijkheid gezien.  

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Het dorp is teleurgesteld in de gemeente waardoor het veel zelf heeft opgepakt, zoals het in stand 

houden van voorzieningen. Ook met de procedure rondom het windpark krijgt men het idee niet serieus 

genomen te worden, met name door het Rijk. Het is tot nu toe een antidemocratisch proces geweest  

zegt de dorpsraadcoöperatie. Dit geldt voor provincie en rijksoverheid.  

De dorpsraadcoöperatie participeert in Tegenwind om bezwaar te maken tegen het plaatsingsbesluit. 

Hierin vertegenwoordigt de dorpscoöperatie de bewoners in het dorp.  

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

Het idee van het scheiden van het plaatsingsbesluit en communicatie , participatie en compensatie is 

helder, maar voor de dorpsraadcoöperatie onmogelijk. Op dit moment heeft Meeden alleen de 

confrontatie van de overlast. Compensatie en participatie is nog niet in beeld, dit leeft ook bij de rest 

van het dorp.  

Het bestuur is niet bereid om deel te nemen aan vervolggespreken over participatie, communicatie en 

compensatie. Meeden gaat er eerst alles aan doen om de windmolens niet binnen drie kilometer van het 

dorp te krijgen. Dit om de overlast voor de bevolking te beperken. Ze zijn op de hoogte dat het praten 

over bijvoorbeeld compensatie geen invloed heeft op de bezwaarprocedure. H ierover wordt  nog wel 
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juridisch advies ingewonnen. Compensatie betekent ook dat de lokale overheid zich nog meer terugtrekt 

en voorzieningen in stand laat houden met deze middelen.    

 

Indien het in het belang van Meeden is om toch aan te schuiven bij vervolggesprekken maakt de 

dorpsraadcoöperatie de afweging  om  eventueel deel te nemen aan vervolgtrajecten.  Het bestuur is 

een vertegenwoordiging van de leden, dus om een keuze als dit te maken moet het voorgelegd worden 

in de ledenvergadering. Dit zal niet eerder zijn dan februari/maart 2016. Op dit moment is het bestuur 

niet bereid en is het ook niet mogelijk tegenover de rest van het dorp mededoor de gevoeligheid over 

het plaatsingsbesluit. 

 

Welke voorwaarden zijn er nodig om met alle spelers aan tafel te gaan?  

 

Vertrouwen. Het hele proces had vanaf de start democratisch moeten zijn. De belangen van de 

bewoners zijn nu niet gesteund. De dorpsraadcoöperatie heeft proberen mee te denken en uitgelegd 

wat er in het dorp speelt, maar vanuit besturen was er geen beweging mogelijk. De bevolking had 

tenminste inspraak moeten hebben vanaf het begin van het proces.  

Als de plaatsing doorgaat verandert er te weinig voor Meeden. Er is dan waarschijnlijk te weinig ruimte 

om in het vervolg te participeren.  

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

Bij de agendapunten heerst het beeld bij de dorpsraadcoöperatie dat het geen gevoel voor de 

werkelijkheid is. Wat betreft compensatie zijn de huizenwaarden al zo naar beneden gegaan, mede ook 

door de komst van windmolens, dat hier al veel schade is. Daarnaast zou het voor het dorp, en wellicht 

ook meerder dorpen, belangrijk zijn te weten dat naast compensatie ook op papier staat dat het huidige 

voorzieningenniveau in stand blijft zoals het nu is. Waar in andere gesprekken het punt sociale cohesie is 

aangestipt, is dit voor Meeden niet van toepassing. Volgens het bestuur is de sociale samenhang heel 

goed gezien voorbeelden zoals sportdorp Meeden en het in stand houden van het zwembad. 

 

 

Hoe ziet u de rol van gebiedscoördinator? 

 

Iedereen is welkom voor een gesprek met de dorpsraadcoöperatie, zo ook de gebiedscoördinator. In een 

openhartig gesprek is het doel van de verkenningsgesprekken toegelicht en de positie en het plan van de 

dorpsraadcoöperatie duidelijk gemaakt. Het bestuur benadrukt dat de onafhankelijke positie van de 

gebiedscoördinator van het groot belang is en heeft waardering voor de openheid en directheid in het 

gesprek.  

  

Overige opmerkingen: 

 

- Dorpscoöperatie Meeden is al lange tijd in gesprek met gemeente en provincie over het 

windpark. Meeden heeft steeds aangegeven dat wanneer de windmolens drie kilometer van het 

dorp geplaatst worden er mogelijkheid is tot gesprek. Nu het besluit anders genomen is, en de 

windmolens in het plan binnen een straal van 3 kilometer staan, starten ze in samenwerking 

met Tegenwind een procedure op tegen het plaatsingsbesluit.  

 

  



 

Dorpsraad Muntendam 

25 november 2015 

Naam: de heer Beishuizen en de heer Ridderbos. 

 

Functie: voorzitter en penningmeester. 

 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

De dorpsraad is weinig tot niet betrokken geweest bij de ontwikkelingen tot nu toe. Ze zijn van mening 

dat andere dorpen, zoals Meeden, als het gaat om de plaatsing van de windmolens, er meer toe doen. 

Ze vinden het prettig dat ze in de verkennende fase betrokken worden bij de ontwikkelingen en zijn 

bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Het bestuur vindt dat de informatie eenduidig en helder 

moet zijn, dit zouden partijen samen moeten willen. Verder vinden ze dat “er voor de mensen zoveel 

mogelijk uitgehaald moet worden” en willen daar een bijdrage aan leveren. Dit spoor kan bewandeld 

worden naast het spoor van zienswijzen en bezwaar m.b.t. de RO procedure. Vanuit het principe; zie 

niet om in wrok maar kijk vooruit. 

De dorpsraad is een stichting, vergaderingen zijn openbaar en het bestuur is van mening dat er 

voldoende draagvlak is om, in welke vorm dan ook, een representatieve rol voor het dorp te kunnen 

vervullen. 

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Onderlinge verhoudingen zijn goed. Tot nu toe nauwelijks betrokken bij het proces. Contact met collega 

dorpsraden komt redelijk opgang. Geen obstakels dienaangaande echter de manier waarop door 

sommigen (actiegroepen) actie wordt gevoerd heeft niet de instemming van dit bestuur. De 

verhoudingen intern, met het gemeentebestuur, maatschappelijke organisaties en de bevolking van 

Muntendam zijn goed. 

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie en niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

Het bestuur is daartoe bereid en wacht een nader gesprek daar over, in welke vorm dat het beste kan, 

verder af. Belangrijk is daarbij dat als er drempels zijn, partijen zich hebben ingegraven, zij zelf voor zich 

de ruimte moeten maken, om een soort van nieuwe start, doorstart, te kunnen maken op voornoemde 

drie agendapunten. 

Het bestuur is zich bewust dat iedereen aan tafel, te veel partijen geeft en een dergelijke situatie niet 

vruchtbaar is. Ze opperen het idee om in clusters te gaan werken. Het bestuur hecht aan de voorwaarde 

dat ook de gemeenten in een dergelijk vervolgtraject actief participeren. 
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Welke voorwaarden zijn er nodig om met alle spelers aan tafel te gaan?  

 

Het samen creëren van een nieuwe start is een voorwaarde en er is een verbinder nodig. Het bestuur is 

van mening dat de coördinator, mits voldoende onafhankelijk en gedragen, deze rol kan/moet vervullen.  

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

De dorpsraad Muntendam deelt de voorgestelde agendapunten t.a.v. communicatie, participatie en 

compensatie. Met betrekking tot het eerste herhalen ze nogmaals de behoefte aan eenduidige 

informatie en een gezamenlijk initiatief. Dit hoeft niet te betekenen dat alle partijen gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn, maar wel ieder voor hun eigen deel in een gezamenlijke nieuwsbrief bijvoorbeeld.  

Het bestuur voegt nog toe dat het van belang is om een agendapunt sociale cohesie op te voeren. Dat 

geldt misschien niet in alle dorpen in dezelfde mate, echter in sommige dorpen heeft het traject rond de 

windmolens een zware wissel getrokken op de sociale samenhang. Dit rechtvaardigt de extra aandacht.  

 

Hoe ziet u de rol van gebiedscoördinator? 

 

Blij met de komst en het feit dat Dorpsraad Muntendam nu wordt betrokken. Goed dat de eerste fase 

bestaat uit een verkenning. De opdracht voor de eerste fase om te bezien of partijen weer aan tafel 

willen samen en of er een gezamenlijke agenda kan worden gemaakt is goed. Dan opnieuw de balans 

opmaken. 

Gebiedscoördinator moet zo verbinden, het niet zelf doen maar door anderen, lees verantwoordelijken, 

het werk laten doen en de voorwaarden creëren opdat zij dat ook kunnen.  

Daarvoor is het nodig dat hij onafhankelijk en transparant is. Ook over de uitkomsten van de 

verkennende fase. Gebiedscoördinator geeft aan dat m.b.t. dit laatste ook de opdrachtgever een 

belangrijke verantwoordelijkheid heeft, als het gaat om het op te leveren product. 

  



 

Dorpsbelangen Nieuw Scheemda 

26 november 2015 

Naam: mevrouw Dijkshoorn, mevrouw Jutting, mevrouw Schipma, de heren Eerkens, de heer Thunnissen 

en de heer van Rheen. 

 

Functie: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden.  

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

Dorpsbelangen trekt samen op met de Stichting Oldambtwindmolenvrij. De stichting is opgericht om 

namens de dorpsbelangenorganisaties en wijkplatforms in de gemeente Oldambt op te treden als 

vertegenwoordiger. Als gevolg van het van kracht worden van de Rijkscoördinatieregeling zijn er binnen 

de gemeente vele initiatieven bij het Rijk genomen voor de inrichting van windclusters.  

De stichting Oldambtwindmoelenvrij  en daarmee Dorpsbelangen is niet of nauwelijks betrokken 

geweest bij de ontwikkelingen tot nu toe. De Stichting voelt zich nu als een soort speelbal van de 

gemeentebesturen en regelgeving (zie overige opmerkingen). Daarnaast laat de communicatie naar de 

dorpen toe te wensen over. De informatie naar dorpen toe moet een duidig zijn.  

 

Dorpsbelangen heeft op 3 juli 2015 bij het Rijk een zienswijze ingediend op de startnotitie Reikwijdte en 

Detail Windpark N33. Behoudens een ontvangstbevestiging is hierop geen verdere (inhoudelijke) reactie 

ontvangen. 

 

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

De stichting Oldambtwindmolenvrij stelt vast dat er een verstoorde verstandhouding en slechte 

communicatie tussen gemeenten en provincie (zie overige opmerkingen) is. Dorpsbelangen wil geen last 

hebben van verstoorde verstandhoudingen tussen gemeente en provincie. 

 

Grondeigenaren zouden zich bewust moeten zijn dat de windmolenplaatsing verstoorde verhoudingen 

veroorzaakt tussen hen en burgers,  zeker in de plaatsen waar concrete plannen zijn voor  de plaatsing 

van windmolens. Maar ook richting andere dorpen, en gemeenten raken de onderlinge verhoudingen 

verstoord door de komst van de 6e variant die ook gevolgen voor Nieuw Scheemda heeft.  De verstoorde 

verhoudingen ontstaan door het ‘doorschuiven’ van de windmolens van Veendam en Menterwolde  naar 

de gemeente Oldambt. 

Dorpsbelangen had graag gezien dat de Stichting Oldambtwindmolenvrij meer betrokken was geweest 

bij het traject en daarmee Dorpsbelangen en het dorp ook. Beide worden veelal verra st door informatie 

via de media. 
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Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie en niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

Het bestuur ziet in dat de verkenning en mogelijke vervolggesprekken gaan over participatie, 

communicatie en compensatie, maar dit is lastig omdat er met de komst van de 6 e variant veel is 

veranderd voor de positie van Nieuw Scheemda.  Het is voor het bestuur een moeilijke vervolgstap 

aangezien er geen draagvlak voor het plaatsingsbesluit is. Door het plaatsingsbesluit dat er nu ligt, is het 

dorp door meerdere spelers teleurgesteld en is er geen vertrouwen. Het is daarnaast voor 

dorpsbelangen van belang om te weten of het praten over compensatie en het indienen van bez waar 

tegen het plaatsingsbesluit samen kan lopen. Dit moet voor het bestuur geen invloed op elkaar hebben.  

 

Welke voorwaarden zijn er nodig om met alle spelers om tafel te gaan? 

 

Dorpsbelangen wil voor de bewoners van Nieuw Scheemda staan en opkomen, maar  het vertrouwen is 

de afgelopen tijd meerdere keren geschaad.  Vertrouwen in de verschillende spelers is nodig om weer 

met z’n allen aan tafel te kunnen.  

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

Dorpsbelangen Nieuw Scheemda deelt de voorgestelde agendapunten t.a.v. communicatie, participatie 

en compensatie. Ze vinden het verstandig en belangrijk dat er communicatie over de ontwikkelingen 

aangaande het proces is. Daarnaast is het ook een goed idee om te weten van andere dorpen wat er 

daar speelt en gebeurt.  Het bestuur vindt het belangrijk om ook het agendapunt sociale cohesie toe te 

voegen aan de agenda. De sociale samenhang moet niet lijden onder het traject rond de windmolens. 

Dit gaat zowel om de sociale cohesie binnen het dorp als ook tussen dorpen onderling. 

 

Hoe ziet u de rol van gebiedscoördinator? 

 

Wie gaat er iets met de resultaten van het verkenningsrapport doen vraagt het bestuur zich af. Uit deze 

opdracht moet gaan blijken of partijen weer aan tafel willen samen en of er een gezamenlijke agenda 

kan worden gemaakt.  Dorpsbelangen ziet dit als een logische stap.  

De onafhankelijke positie die de gebiedscoördinator hierin heeft is erg belangrijk voor Nieuw Scheemda. 

Daarnaast dient er een omgeving gecreëerd te worden waarin de verschillende spelers te vertrouwen te 

zijn. 

Het chaotische verloop van het proces tot op heden en de communicatie heeft niet bijgedragen aan 

vertrouwen in overheidsorganen. Voor het vervolgproces is het van belang dat wordt geïnvesteerd in de 

vertrouwensrelatie. 

 

Overige opmerkingen 

 

In eerste instantie zou het windpark niet in de gemeente Oldambt komen. Pas bij de uitwerking van de 

6e variant is Oldambt, en dus ook Nieuw Scheemda, in beeld gekomen. Dorpsbelangen Nieuw Scheemda 

en stichting Oldambt windmolenvrij is steeds voor gehouden dat het POP aangehouden zou worden 

tijdens de gesprekken die gevoerd zijn. In dit plan zouden er geen windmolens in Oldambt komen. 

Uiteindelijk is het windpark toch steeds meer de kant van Nieuw Scheemda op gegaan, waardoor ze het 

gevoel krijgen de dupe te zijn geworden van lobby van andere gemeentebesturen. 



 

 

Dorpsbelangen Scheemda 

14 december 2015 

Naam: de heer Oosterhoff, de heer Kamminga,  de heer Perdok, de heer Kranenborg. De heer Jager, de 

heer de Vries, de heer Engelage en de heer Bruggers. 

             

Functie: voorzitter, plaatsvervangend voorzitteer, penningmeester  en algemene bestuursleden.  

                

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

Door de 6e variant is de vereniging nu partij geworden. Variant 6 was een verassing voor de v ereniging. 

Voorheen werd het windpark, windpark Meeden genoemd. Nu is het windpark N33. Dit was een 

verassing voor de vereniging. De vereniging hoort dat dit plaatsingsbesluit feitelijk onomkeerbaar is, 

maar vindt het jammer dat het zo is gelopen en gaat er niet zondermeer mee akkoord.  

 

De vereniging vindt duurzaamheid belangrijk en is dus niet tegen windmolens. Maar de vereniging vindt 

het jammer van het aantal en een aantasting van het landschap. De vereniging heeft hier dan ook een 

zienswijze tegen ingediend. 

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

In sommige dorpen is er sprake van onderlinge wrijving. In Scheemda speelt dit nu nog niet zo.  

Er bestaat wat wrijving tussen grondeigenaren die grond af hebben gestaan aan de initiatiefnemers.  

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

De vereniging gaat in gesprek. Communicatie vinden zij een belangrijk onderwerp. Duidelijke 

communicatie voorkomt onrust onder bewoners en de verschillende partijen.  

Ook compensatie is volgens de vereniging een belangrijk punt. Sommige bewoners hebben het idee dat 

ze afgescheept worden met een kleine compensatie. De vereniging vindt het van belang dat, indien de 

windmolens er komen, er open en eerlijk over mogelijke compensatie wordt gesproken. Dit om zoveel 

mogelijk uit dit proces te halen voor de bewoners. 

Participatie wordt ook als een belangrijk punt ervaren.  

 

Welke voorwaarden zijn nodig om met alle spelers aan tafel te gaan? 

 

Voor de vereniging zijn er geen directe voorwaarden. De vereniging gaat met een open houding aan tafel 

en verwacht dit ook van de andere partijen dan ook en dat is dan wel een voorwaarde.  

 

 



 

 

 

    

 

Eindrapport verkenning windpark N33 41 

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

Andere partijen hebben sociale samenhang en de landschapskwaliteit van het Oldambt genoemd als 

belangrijk agendapunt. De vereniging staat achter deze agendapunten. Op dit moment is er weinig 

onrust onder de bewoners van Scheemda met betrekking tot het windpark. De vereniging verwacht dat 

dit meer wordt zodra de windmolens worden gebouwd. 

 

Het agendapunt met betrekking tot het in stand houden van de landschapskwaliteit van het Oldambt 

vindt de vereniging belangrijk. Het windpark beïnvloedt de landschapskwaliteit op zeer negatieve wijze.  

 

Hoe ziet u de rol van de gebiedscoördinator? 

 

De vereniging ziet de komst van de gebiedscoördinator als een goed startpunt. De rol van de 

gebiedscoördinator is duidelijk ingekaderd en objectief. In de gemeenschap is er wel wantrouwen met 

betrekking tot de rol van de gebiedscoördinator. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er veel 

speelt in het gebied zoals krimp, aardbevingen en toenemende werkloosheid.  
  



 

Dorpsraad Zuidbroek 

13 januari 2016 

Naam: Wil Keesom, Margrietha Swierenga en Jan Hoffard. 

             

Functie: voorzitter en leden. 

                

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

De dorpsraad Zuidbroek is tegen de 6e variant van het plaatsingsbesluit. De raad is van mening dat de 

plaatsing van de molens in deze variant onlogisch is en bij alle windrichting leidt tot enorme 

opbrengstverliezen omdat een groot deel van de molens altijd in het zog van meerdere andere  molens 

zal staan. Door langs de N33 van Siddeburen tot Bareveld om de kilometer een molen te plaatsen kun je 

er meer kwijt, is het rendement aanzienlijk hoger en is de pijn veel meer verdeeld over een veel grotere 

groep mensen. Nu ligt het zwaartepunt teveel op alleen Meeden. De dorpsraad heeft een zienswijze 

ingediend tegen dit plaatsingsbesluit.  

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Het vertrouwen in de nationale, provinciale en lokale overheid is weg. In Zuidbroek is er tot op heden 

weinig weerstand maar in Meeden is veel onrust ontstaan onder de bewoners. De raad is van mening 

dat naarmate de plaatsing van het windpark dichterbij komt, de spanningen in het gebied verder 

toenemen.  

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

De dorpsraad onderschrijft de agendapunten communicatie, participatie en compensatie. Met name de 

agendapunten communicatie en compensatie vindt de dorpsraad van belang. Men dient m et elkaar in 

gesprek te blijven en elkaar op de  hoogte te houden. Daarnaast kan compensatie de pijn verzachten.  

 

Ook de aangedragen agendapunten sociale cohesie, de landschapskwaliteit van het Oldambt. de 

technische staat van de molens en schadevergoeding aan de voorkant zijn punten die de dorpsraad 

Zuidbroek belangrijk vindt. De raad wil deelnemen aan een vervolggesprek over deze punten.  

 

Welke voorwaarden zijn nodig om met alle spelers aan tafel te gaan? 

 

 Voor de dorpsraad zijn er vooraf geen voorwaarden om aan tafel te gaan voor een vervolggesprek.  

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

De raad brengt geen nieuwe agendapunten in en ondersteunt de eerder ingebrachte agendapunten.  
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Hoe ziet u de rol van de gebiedscoördinator? 

 

De rol van de gebiedscoördinator is een gegeven, ontstaan vanuit de 2e kamer. Duidelijk is dat deze 

gebiedscoördinator voor zichzelf een invulling gedefinieerd heeft binnen het kader van zijn opdracht van 

de Minister van EZ. In die rol heeft hij contact gezocht en gesproken met ongev eer alle betrokken 

partijen en geïnventariseerd wat de behoeftes/knelpunten zijn. Hierover wordt in februari 

gerapporteerd aan de opdrachtgever en alle betrokken partijen.  

 
  



 

Stichting Landschap Oldambt  

2 december 2015 
 

Naam: de heer Waalkens, de heer Rijn, de heer Tolsma en de heer Teerling. 

 

Functie: voorzitter en leden van de werkgroep. 

 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

De Stichting Landschap Oldambt zet zich in voor het behoud, herstel of versterken van het unieke 

Oldambtster landschap met haar weidsheid en haar dijkenstructuur binnen het polder landschap.  Ze 

beijvert zich voor het agenderen van de kwetsbaarheid van dit uniek stukje Noord Nederland.  Daarover 

is goed overleg nodig met zowel regionale, provinciale en de nationale overheden. 

 

De stichting is tegen de komst van windmolens in het Oldambt omdat het de intrinsieke waarde van het 

landschap aantast. Er wordt een hap uit de open ruimte genomen. De komst van windmolens is 

omstreden. De stichting wil graag de discussie hierover naar een hoger abstractie niveau tillen; dus het 

niet hebben over de directe overlast voor de betrokken inwoners i.v.m. slagschaduw of iets dergelijks, 

maar het hebben over de vraag  of het maatschappelijk verantwoord is om zo’n uniek landschap aan te 

tasten. Is er genoeg respect voor dit landschap? En als dit zo is, dan wil de stichting graag meepraten over 

de invulling van het gesprek rondom het Windpark N33. De stichting heeft een zelfstandig ingediende 

zienswijze hierover neergelegd bij het Ministerie. Daarnaast wordt er op dit vlak ook samen opgetrokken 

met Dorpsbelangen Scheemda en Westerlee/Meeden.  

Ze zijn teleurgesteld in de wijze waarop de verschillende overheden het overleg hebben gevoerd met de 

stichting en de inwoners. Daarbij constateert de stichting, dat bij de realisatie van het windpark het 

behoud van het landschappelijk karakter van het Oldambt in het gevolgde proces nauwelijks een plek 

heeft gehad. 

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Geconcludeerd mag worden dat de stichting over voldoende kracht en professionaliteit bezit dat goede 

verhoudingen een basis vormen om gewenste doelen te bereiken. 

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie en niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

Voor de stichting maakt de scheiding tussen het plaatsingsbesluit en de agendapunten niet uit. Zij zullen 

hun eigen weg volgen binnen de planologische procedure en voelen op zich voldoende ruimte om aan 

een vervolgoverleg deel te nemen. 
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Welke voorwaarden zijn er nodig om met alle spelers aan tafel te gaan?  

 

Naast het plaatsingsbesluit dient er vooral bij de provincie een open houding en bereidheid te best aan 

om samen afspraken te maken om het verder verrommelen  van het landschap te voorkomen. Dit wat 

abstractere doel dient een agendapunt te worden voor het vervolgoverleg over compensatie, 

participatie en communicatie. Het vraagt een houding om integraal naar het gebied te kijken en niet 

situationeel sturen.  

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

De stichting steunt de agendapunten zoals ingebracht, maar zeker ook het ingebrachte agendapunt: de 

versterking van de “sociale cohesie” binnen de verschillende dorpskernen. Het verbinden van het unieke 

landschap en haar rijke historie is daarbij een aandachtspunt. Tevens wil de stichting de agenda 

aanvullen met het maken van afspraken met o.a. de overheden over het behoud van de 

landschappelijke waarden binnen het Oldambt. 

 

De stichting wil graag mede de agenda bepalen en dan speciaal het punt van een duurzame inrichting 

van het landschap waarbij geen inbreuk gemaakt wordt op de identiteit van het gebied.  Tevens wil de 

stichting op de hoogte gesteld worden of andere partijen dit punt ook erkennen.  
 

De stichting geeft aan dat er op korte termijn successen moeten worden geboekt. De stichting is vaak 

teleurgesteld door de overheid en het vertrouwen in de overheid moet terugkomen door betekenisvolle 

stappen van die overheid. 

Er wordt in de  eerste instantie niet in de compensatiesfeer gedacht maar in de beleidssfeer. 

 
Hoe ziet u de rol van gebiedscoördinator?     

 

Het bestuur kan zich vinden in de uiteenzetting van de gebiedscoördinator over zijn positie, rol en inzet.  

De gebiedscoördinator geen verlengstuk (handlanger) van overheden (EZ), maar een starter van een 

fatsoenlijke dialoog, gericht op vertrouwen terug te winnen en een eerlijk verhaal naar buiten brengen 

met een open kritische houding. Niet gehinderd door blokkades van opdrachtgever(s).  

 

Overige opmerkingen 

 

De SLO heeft een zienswijze neergelegd bij het Ministerie. De SLO heeft ook intensief samen gewerkt met 

Oldambt Windmolen Vrij en een aantal keren overleg gehad met toenmalig gedeputeerde William 

Moorlag. In één van de brieven van de provincie aan de minister  zijn een aantal afspraken vastgelegd. Er 

is ook afgesproken dat de minister advies zal gaan vragen aan de Rijksadviseur voor het landschap over 

de landschappelijke inpassing van het windturbinepark.  

 

 



 

Verkenningsgesprek Ondernemersvereniging 
Handel en Nijverheid Scheemda 

6 januari 2015 

Naam: Gert Hensens. 

 

Functie: voorzitter. 

 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

Sinds kort is Gert Hensens de voorzitter van de ondernemersvereniging Handel en Nijverheid Scheemda. 

De ondernemersvereniging houdt zich bezig met het verbeteren van het ondernemersklimaat voor de 

ondernemers in Scheemda. Daarnaast werkt de vereniging aan het promoten van de gemeente Oldambt 

en het dorp Scheemda in het bijzonder. 

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Volgens de ondernemersvereniging is de sfeer in het dorp afwachtend. Het lijkt dat de komst van het 

windpark niet veel los maakt bij de bewoners.  

 

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

De ondernemersvereniging is bereid om deel te nemen aan het gesprek. De vereniging ziet voor zich zelf 

de rol als vertegenwoordiger van de ondernemers in Scheemda. De vereniging wi l dit doen in 

samenwerking met dorpsbelangen Scheemda. Ze onderhoudt daarover ook intensief contact met 

dorpsbelangen, dat contact is goed. De vereniging wil graag zo veel mogelijk halen uit het windpark voor 

de ondernemers en bewoners van Scheemda en omliggende plaatsen. Met name door te focussen op 

leefbaarheid en het aantrekken van zoveel mogelijk werkgelegenheid voor Scheemda. 

 

Welke voorwaarden zijn nodig om met alle spelers aan tafel te gaan? 

 

Voor de vereniging zijn er geen directe voorwaarden om aan tafel te gaan. Zoals eerder opgemerkt wil 

de vereniging dit samen met dorpsbelangen oppakken. 

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

Het is wenselijk dat de ondernemers in de regio samen gaan werken zodat ze hun krachten kunnen 

bundelen om zo veel mogelijk te profiteren van het windpark. Het windpark brengt extra 

werkgelegenheid en de vereniging ziet graag dat die werkgelegenheid onder lokale ondernemers 

verdeeld wordt.  
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Hoe ziet u de rol van gebiedscoördinator? 

 

Het is goed dat de gebiedscoördinator een onafhankelijke en verbindende rol heeft. De vereniging ziet 

een voortrekkersrol voor de gebiedscoördinator. 



 

Ondernemerskring Oost-Groningen 

13 januari 2016 

Naam: de heer Luinstra, de heer Blaakmeer, de heer Kloosterboer, de heer Smit en de heer Meijer.  

 

Functie: voorzitter, penningmeester en bestuursleden. 

 

 

Hoe is de huidige situatie? Rol? Positie? 

 

De Ondernemerskring Oost Groningen bestaat op dit moment uit ongeveer 175 leden.  

 

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? 

 

Het bestuur hoort van haar leden weinig over het windpark. Hierdoor heeft het bestuur geen duidelijk 

beeld van wat de onderlinge verhoudingen zijn. 

 

Deze verkenning gaat over participatie, communicatie en compensatie. Niet over het plaatsingsbesluit. 

Bent u bereid deel te nemen aan de vervolggesprekken over participatie, communicatie en 

compensatie? 

 

De ondernemerskring wil aan tafel. Met name is het voor de vereniging interessant vanuit economisch 

perspectief. Wellicht dat hun leden willen investeren of participeren in het windpark. Tevens kan de 

compensatie die voortvloeit uit dit proces bijdragen aan de economie in Oost Groningen. Door middel 

van een informatiebrief worden de leden van OOG op de hoogte gebracht van dit verkenningsgesprek en 

de mogelijkheid tot deelname aan een vervolggesprek. 

 

Welke voorwaarden zijn nodig om met alle spelers aan tafel te gaan? 

 

Er zijn voor OOG geen voorwaarden om aan tafel te gaan. 

 

Wat zijn belangrijke agendapunten? 

 

De vereniging begrijpt het belang van de agendapunten voor de betrokken partijen en onderschr ijft 

deze.  

 

Hoe ziet u de rol van de gebiedscoördinator? 

 

De vereniging ziet de rol als gebiedscoördinator als een onafhankelijke partij die de verschillende spelers 

in het gebied probeert te verbinden.  

  



 

 

 

    

 

Eindrapport verkenning windpark N33 49 

 

7.3. Correspondentie  

 Brief van Stichting Platform Tegenwind N33 aan de gebiedscoördinator op 25-11-2015. 
 

 
 
 

Meeden, 25 november 2015,  

Geachte heer Groot,  

Naar wij uit de pers hebben vernomen bent u aangesteld als gebiedscoördinator in de Provincie Groningen. 
Wij willen, voorafgaand aan een eventueel gesprek, graag aan u onderstaande vragen stellen. Wij zien 
deze vragen, die wij opvolgend genummerd hebben, per vraag graag op korte termijn schriftelijk 
beantwoord, zodat wij onze achterban kunnen informeren over uw rol als gebiedscoördinator.  

1 Kunt u bevestigen dat u inmiddels in functie bent?  
2 Indien u in functie bent, wie is dan de ondertekenaar van de aan u verstrekte opdracht?  
3 Wat is de exacte inhoud van uw opdracht?  
4 Wat zijn uw bevoegdheden in het kader van deze opdracht?  

In de Veenkoloniën is sprake van meerdere windparken. Zo ligt in het Drentse deel van de Veenkoloniën het 
windpark Drentse Monden /Oostermoer. Dit is ook een van de redenen dat wij als TegenwindN33 en Storm 
Meeden samenwerken met de in dat gebied actieve actiegroepen onder de naam Tegenwind Veenkoloniën.  

Vanuit dit samenwerkingsverband willen wij u de volgende vragen stellen:  
5 Inmiddels is er voor Drenthe een gebiedscoördinator aan het werk gegaan. De problematiek t.a.v. 
de plaatsing van windturbines in Drenthe is vergelijkbaar met die in Groningen. Is er afstemming over de 
te volgen strategie, onderwerpen, gesprekspartners etc. tussen u en de gebiedscoördinator in Drenthe?  
6 Gaat u (verdere) samenwerking aan met de gebiedscoördinator in een vervolgtraject?  

Er wordt gesproken over een verkenning die u gaat uitvoeren onder enkele inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven.  

7 Kunt u ons vertellen aan welke criteria deze bewoners, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven moeten voldoen?  
8 Kunt u aangeven wie u daarvoor in gedachten hebt?  
9 Kunnen bewoners, organisaties of bedrijven zich ook zelf bij U aanmelden?  

postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK, Meeden e-mail: secretaris@tegenwindn33.nl Voorzitter a.i.: Mevr. L. 
Zondag www.tegenwindn33.nl  

Aan: Gebiedscoördinator WindparkN33, dhr. E. Groot 
Betreft: vragen over aanstelling gebiedscoördinator  

tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33  
Stichting Platform Tegenwind N33  

Er is sprake van een interferentie tussen windparkN33 en het geplande windpark DMOM.  

10. Is het uw opdracht c.q. uw bedoeling om bewoners, organisaties en bedrijven uit de gemeente 
Stadskanaal ook te betrekken bij de gesprekken?  



 

 
 

Stichting Platform Tegenwind N33  
tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33  

In een artikel uit het Dagblad van het Noorden vernemen wij dat u uw inspanningen gericht zijn op het aan 
tafel krijgen van verschillende partijen. Ook dat het windpark, de locatie, het aantal en het type windturbines 
niet ter discussie staan.  

 11. Zoals u ongetwijfeld weet zijn de betrokken gemeenten en hun inwoners tegen de plannen die nu op 
tafel liggen. Nu uit publicatie blijkt dat het windpark niet ter discussie staat in uw plannen, moeten wij 
dan op voorhand de conclusie trekken dat de enige communicatie over samenwerking plaats zal vinden 
over de vraag hoe men het standpunt / de medewerking van de omwonenden kan beïnvloeden d.m.v. 
financiële tegemoetkomingen?  
 12. Oftewel: gaat het gesprek alleen nog over wat het wordt: een nieuw dak op het dorpshuis, een wip 
kip, glasvezel internet of een korting op de energierekening?  
 13. Kunt u aangeven of de rechter bewoners nog ontvankelijk zal verklaren als zij een juridische 
procedure willen starten (planschade->compensatie waardedaling woning) en deelgenomen hebben aan 
deze gesprekken met u? Graag ontvangen wij u hier op voorhand een uitspraak over van u of van het 
ministerie aangezien voor veel mensen de waardedaling en het onverkoopbaar worden van hun woning 
één van de problemen zal zijn waar men mee te maken gaat krijgen. Dit risico hoort niet bij de bewoners 
te liggen, hier hoort van te voren duidelijkheid over te zijn.  

http://www.ed.nl/regio/kempen/reusel-de-mierden/eneco-verliest-proefproces-om-planschadewindmolens-
reusel-1.5222835  

14. Hoe denkt u te kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in een gebied door middel van een 
georganiseerd overleg, waarbij de planning van het windpark uitdrukkelijk niet ter discussie staat? Het 
landelijke buitengebied zal veranderen in een industriegebied, het begrip leefbaarheid zal voor 
inwoners nauwelijks of niet te compenseren zijn.  

Als het plan zoals het nu voorligt ongewijzigd wordt uitgevoerd, dan zullen er hele dorpen ingesloten  
worden door deze bewegende machines van meer dan 200 meter hoog.  

Wij denken namelijk dat dit onmogelijk is en dat de mogelijkheden die een gebiedsfonds/participatie biedt, in 
geen verhouding staat tot de teloorgang van de leefbaarheid in de Veenkoloniën. Denk hierbij aan de 
waardedaling of het onverkoopbaar worden van woningen. Het in ons gebied beoogde windpark zal rond en 
tussen duizenden woningen gepland worden en zal, net als windpark DMOM, een waardedaling voor 
onroerend goed van omwonenden tot gevolg hebben van minimaal 3%. Bij onverkoopbaar geworden 
woningen zal dit oplopen tot 100%.  
http://demonitor.ncrv.nl/inspraak/omwonenden-van-windturbines-zien-de-waarde-van-hun-woning-dalen-
maar-krijgen-niets  

 17. Hebt u ook mogelijkheden tot compensatie van de werkelijke kosten vanuit een gebiedsfonds?  
 18. Hoe denkt u om te gaan met maatschappelijke, economische en sociale gevolgen van deze plannen?  
 19. Hebt u ook mogelijkheden tot compensatie voor bedrijven die door de windturbines te maken 
krijgen met teruglopende klandizie?  
 

20. In hoeverre bent u politiek onafhankelijk?  

16. Hoe denkt u dan op basis van bestedingen uit een gebiedsfonds de leefbaarheid voor het gebied te 
kunnen behouden voor bewoners die worden ingesloten door 34 windturbines met een tiphoogte van 
meer dan 200 meter hoogte?  

 
15. Graag ontvangen wij daarom van u uitleg hoe het kleine gebaar van een gebiedsfonds/speeltuintje/ 
korting op de energierekening o.i.d. in verhouding zal staan tot de grote negatieve gevolgen van het 
megawindpark dat men wil realiseren.  
 

7 
U bent lid van de PvdA, een partij die haast wil maken met de realisatie van windenergie op land voor 2020. 
Dit wekt geen vertrouwen bij de bevolking.  

http://www.ed.nl/regio/kempen/reusel-de-mierden/eneco-verliest-proefproces-om-planschade-windmolens-reusel-1.5222835
http://www.ed.nl/regio/kempen/reusel-de-mierden/eneco-verliest-proefproces-om-planschade-windmolens-reusel-1.5222835
http://www.ed.nl/regio/kempen/reusel-de-mierden/eneco-verliest-proefproces-om-planschade-windmolens-reusel-1.5222835
http://demonitor.ncrv.nl/inspraak/omwonenden-van-windturbines-zien-de-waarde-van-hun-woning-dalen-maar-krijgen-niets
http://demonitor.ncrv.nl/inspraak/omwonenden-van-windturbines-zien-de-waarde-van-hun-woning-dalen-maar-krijgen-niets
http://demonitor.ncrv.nl/inspraak/omwonenden-van-windturbines-zien-de-waarde-van-hun-woning-dalen-maar-krijgen-niets
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Stichting Platform Tegenwind N33  
tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33  

Zoals bekend mag zijn, is er geen draagvlak voor het windpark N33, niet bij omwonenden, niet bij 
gemeenten, niet bij actiegroepen. In een representatief draagvlakonderzoek in de omgeving van windpark 
DMOM heeft meer dan 80% van de respondenten aangegeven tegen de plaatsing te zijn. Uit eerdere 
onderzoeken blijkt, dat het draagvlak onder burgers in provincies waar windturbines geplaatst gaan worden 
slechts 30-40% is en dat dit onder direct omwonenden zakt tot 11%.  
http://nlvow.nl/draagvlak-voor-dummies/  

 21. Weet u dat er geen draagvlak is voor de plannen?  
 22. Heeft het volgens u dan enige realiteitszin, anders dan om hiermee voor uzelf een factuurbasis te 
creëren en zo uw eigen portemonnee te vullen, om met deze bewoners te gaan praten over iets wat ze 
helemaal niet wensen?  
 23. Voelt u zich niet gebruikt door EZ nu u als gebiedscoördinator de opdracht van EZ krijgt om hier aan 
het werk te gaan, terwijl er niet is voldaan aan de meest primaire voorwaarde, zoals door Minister 
Verhoeven en Minister Kamp in hun brieven aan de initiatiefnemers zijn gesteld, nl. “dat de 
initiatiefnemers in eerste instantie dienen te zorgen voor draagvlak”?  
 24. Hoe denkt u bewoners actief te maken om te praten over participatie, communicatie en het verdelen 
van een gebiedsfonds, terwijl deze bewoners door ditzelfde plan hun welvaart en welzijn zien verdwijnen 
en gezondheidsschade (zie de ervaringen van bewoners bij windturbines in andere landen) wordt 
berokkend wat door hun niet is te overzien?  
 25. Zal het niet zo zijn dat u uiteindelijk, zoals ook is gebeurd met het aanwijzen van windpark N33 als 
zoekgebied voor windenergie, alleen met een niet-representatief deel van de bewoners/organisaties 
afspraken maakt?  

Een tot nu toe niet door de overheid erkend aspect aan de plaatsing van de geplande windturbines langs de 
N33/in de Veenkoloniën, is de gevolgschade. Hier is tot nu geen onderzoek naar gedaan en dit zou vanuit een 
Economische Effect Rapportage (EER) kunnen worden becijferd.  

26. Is er financiële/ beleidsruimte gepland voor het inhuren van externe partijen die bijvoorbeeld een 
economische effectrapportage kunnen maken?  

Bij het ontwerpen en inpassen van windturbineparken van meer dan 100 Megawatt heeft de rijksoverheid 
een doorzettingsmacht voor haarzelf geschapen. Via de crisis-en herstelwet en de RCR worden burgers en 
lagere overheden voor een groot deel buiten spel gezet . Op het moment is er sprake van een kantelpunt: 
vanuit de burger en de gemeenten klinkt de roep om een bottom-up up benadering. Er ontwikkelen zich 
allerlei initiatieven, vooral op het gebied van zonnepanelen/-parken maar ook met andere vormen van 
duurzame energieopwekking.  

 27. Bent u op de hoogte van de plannen die er gereed liggen in Stadskanaal en Menterwolde voor 
grootschalige zonne-weides?  
 28. Wilt u zich in het kader van uw taak als gebiedscoördinator inzetten voor deze plannen als alternatief 
voor 100-120 megawatt geplaatst vermogen aan windenergie langs de N33? Met realisatie zou de 
doelstelling van de minister 14% duurzame energie in 2020 geen vertraging ondervinden en gehaald 
kunnen worden.  

http://nlvow.nl/draagvlak-voor-dummies/


 

  

Stichting Platform Tegenwind N33  
tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33  

Wij roepen u op om het gebied in te gaan en de focus van de initiatiefnemers en de windboeren op 
windenergie en die inmiddels gebaseerd is op (sterk) verouderde technieken en haaks staat op het 
regeringsbeleid, dat participatie van burgers bij overheidsprojecten voorstaat, om te draaien en in het 
verlengde van de wensen van de inwoners in te zetten op de realisatie van zonne-energie.  

Wij zullen onze perscontacten ook voorzien van een afschrift van deze brief.  

Graag ontvangen wij u op korte termijn schriftelijk antwoord op de gestelde vragen.  

Hoogachtend,  

Stichting PlatformTegenwindN33 
Mevr. L. Zondag Voorzitter 0598 
627636 / 06 49130930  

Storm Meeden 
Dhr. J. Hendriks 
Lid actiegroep 
06 12616864  
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 De reactie van de gebiedscoördinator op de brief van Stichting Platform Tegenwind N33 op 5-12-2015. 
 

 
Groningen, 5 december 2015, 
 
 
Stichting Platform Tegenwind,  
t.a.v. dhr. Mulder (secretaris) 
Berkenlaan 2 
9651 BK  MEEDEN 
 
 
Geachte heer Mulder, 
 
Naar aanleiding van uw brief d.d. 25 november bericht ik u het volgende; 
Inmiddels ben ik met mijn werkzaamheden als gebiedscoördinator begonnen in opdracht van het 
ministerie van economische zaken.  
Voorafgaande aan het besluit mij te benoemen is er een gesprek geweest tussen een aantal 
medewerkers van het ministerie  en mij en mijn werkgever, KAW. In dit gesprek zijn over en weer 
de verwachtingen gewisseld tussen partijen over de aard van de opdracht. Dat heeft er in 
geresulteerd dat ik, samengevat, geacht wordt te verkennen of er de bereidheid is bij partijen, 
overheden, initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties (bijv. dorpsraden en 
ondernemersverenigingen) om samen aan tafel te gaan, waarbij in ieder geval de volgende 
onderwerpen worden geagendeerd; communicatie, participatie en compensatie. Ik ben overigens 
volstrekt vrij om te bepalen met wie, wanneer en in welke volgorde. Indien er voldoende draagvlak 
is, kan vervolgens aan de inhoud worden gewerkt. Uiteraard zullen hier t.z.t. nadere afspraken 
over moeten worden gemaakt. Tijdens de gesprekken inventariseer ik of er de behoefte bestaat 
om ook andere agendapunten aan deze drie toe te voegen en in de gesprekken daarop volgend 
of dat wordt gedragen door andere potentiele gesprekspartners. Ik heb inmiddels ook gesproken 
met mijn collega in Drenthe. 
Er is nadrukkelijke afgesproken dat het plaatsingsbesluit van de beide ministers uitgangspunt is 
voor mijn werk als gebiedscoördinator en dat ook niet van mij verwacht wordt dat ik, hoe dan ook 
maar, probeer daar draagvlak voor te verwerven. De verdere procedure dienaangaande zal zijn 
eigen dynamiek kennen, waarbij mogelijkerwijs het eindoordeel aan de rechter is. 
Ik hecht aan deze scheiding, vanwege de zuiverheid/onafhankelijkheid van mijn positie. 
 
Daarbij realiseer ik mij nadrukkelijk dat een deel van de inwoners tegen de komst van windmolens 
is en hun rechtspositie veilig wil stellen. Een vraag of het participeren in een overleg over 
bovengenoemde agendapunten deze positie in gevaar brengt, heb ik inmiddels voorgelegd aan 
een onafhankelijk jurist. De uitkomst daarvan wil ik graag in een nader overleg aan u voorleggen. 
Ander punt wat ik aan de orde heb gesteld, is de vrijheid om met verschillende partijen te kunnen 
spreken. Ik voer gesprekken  met vertegenwoordigers van de verschillende geledingen, overheid, 
initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens die gesprekken check ik met enige 
regelmaat of dat nog aanvulling behoeft vanuit de deskundigheid van betrokkenen. Dat zal tijdens 
een gesprek met u niet anders zijn. 
 
U stelt in uw brief ook een aantal vragen die te maken hebben met het besluit om windmolens te 
plaatsen en tevens over de locatie. Ik heb reeds in het persbericht en wederom in deze brief 
aangegeven dat het besluit er ligt en dat dit ook voor mij een gegeven is, los van de uitkomsten 
van de nog te volgen procedure, waarbinnen ik in ieder geval geen partij ben. U kunt uiteraard zelf 
afwegen op welke wijze u in deze procedure wilt participeren, dit staat los van mijn verzoek met u 
in gesprek te willen gaan over voornoemde punten. 
 
Ik realiseer me dat ik in algemene zin op uw vragen ben ingegaan. Ook vanuit de overtuiging dat 
het antwoord op sommige vragen het best tot hun recht komt in een gesprek, omdat dan de vraag 
achter de vraag dan wel details en nuances die er toe doen aan de orde kunnen komen. Het 
opstarten van een dialoog is immers geen rekenkundige kwestie, maar met name het opbouwen 
van een relatie, met respect voor ieders opvattingen en verantwoordelijkheid en waar partijen zich 



 

comfortabel bij voelen. Mochten er daarnaast nog zaken zijn blijven liggen dan licht ik deze graag 
toe in een nader gesprek. Binnenkort neem ik contact met u op om hierover een afspraak te 
maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Emme Groot, 
Gebiedscoördinator. 
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 E-mail naar het Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie op 7-12-2015. 

 

Beste meneer Stikfort,  

 

Onlangs heeft u contact gehad met mijn collega Eva Bennen over het voeren van een 

verkenningsgesprek met Emme Groot, de gebiedscoördinator van het Windpark N33. We willen graag 

weten hoe uw rol is in de huidige situatie met betrekking tot het windpark, wat volgens u belangrijke 

agendapunten zijn en of er bereidheid is om mee te doen aan een breed overleg, en in welke vorm dit 

dan zou zijn. Graag zou ik van u horen of u binnenkort met ons in gesprek zou willen gaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

Hannah Miedema 

 
 E-mail van het Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie van 7-12-2015. 

 

Geachte mevrouw Miedema 

Zoals ook is medegedeeld aan uw collega, Mw. Bennen, gaan wij dit eerst intern overleggen. Ons team 

komt eind december weer bijeen. U kunt voor medio januari een uitnodiging van ons verwachten voor 

een bespreking met het voltallige Dorpenbeheerteam 'Ommelandercompagnie'.  

U kunt onze berichten hierover op termijn, tegemoet zien. 

In het vertrouwen u op dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

Bernard Stikfort, 

Voorzitter.  

---  

  

Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie 

Ommelanderwijk - Zuidwending 

Secretariaat: 

Sluisweg 48 

9644 TS  OMMELANDERWIJK 

 

 E-mail naar het dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie van 7-12-2015. 

 

Beste meneer Stikfort, 

 

Bedankt voor uw snelle reactie. Als het mogelijk is, zouden wij graag voor 20 januari een afspraak met u 

inplannen. Vanaf 20 -28 januari zijn wij namelijk niet beschikbaar. 

 

Ik zie uw uitnodiging tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hannah Miedema 



 

 

 
 E-mail van het Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie van 18-12-2015. 

 

Geachte mevrouw Miedema, Bennen, 

 

Wij gaan er van uit, dat het gesprek rechtstreeks met dhr. de Groot zal plaatsvinden en niet met zijn 

secretariaat. 

Inmiddels hebben wij het onderwerp in ons team besproken. 

Wat is UW doel van het gesprek? 

Als UW doel het verkrijgen van draagvlak is, bedanken wij nadrukkelijk voor de eer. Het is mede aan de 

gebied coördinator te danken, dat deze wanstaltige turbines het leefklimaat in ons gebied 

onomkeerbaar gaan aantasten. 

Indien (en uitsluitend) als het gesprek dient om alternatieven bespreek baar te maken, staan wij, 

namens onze dorpsgemeenschap, open voor dialoog 

 

 E-mail van de gebiedscoördinator naar het Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie van 

5-1-2016. 

Geachte heer Stikfort, 

 

Allereerst wil ik U graag alle goeds wensen voor het komende jaar.  

Graag reageer ik hier bij op de correspondentie van december. 

Ik wil graag persoonlijk met U in gesprek over de mogelijkheid om te bezien of er van uw kant de 

bereidheid is om, rond de verdere ontwikkelingen van het windpark, nader van gedachten te wisselen. 

Het gaat daarbij vooral om de onderwerpen; participatie, communicatie en compensatie. 

Het staat U vrij om in het overleg uw opvattingen over het plaatsingsbesluit van de beide ministers aan 

de orde te stellen. Sterker nog het lijkt me goed om uw opvattingen via mij (nog eens) onder de 

aandacht te brengen van de verantwoordelijke bestuurders en andere geïnteresseerden en 

belanghebbenden. Het besluit als zodanig is door de beide ministers genomen en ik heb geen ruimte dit 

besluit opnieuw ter discussie te stellen, m.a.w. het is geen onderdeel van  mijn opdracht. Het verslag van 

een eventueel gesprek met U, wordt ter goedkeuring aan u voorgelegd, en maakt onverkort onderdeel 

uit van mijn uitverslag. 

Ten slotte nog het volgende, U geeft aan in U mail dat het mede aan de gebiedscoördinator is te danke n 

dat de turbines het leefklimaat in uw omgeving aantasten. Ik hecht eraan U te melden dat mijn 

aanstelling heeft plaatsgevonden nadat het plaatsingsbesluit door de beide ministers is genomen. Van 

enige invloed en/of betrokkenheid op dat besluit van mijn kant is dan ook geen sprake. Ik heb, bij het 

aanvaarden van mijn opdracht het ministerie nadrukkelijk laten weten, NIET te willen werken aan 

draagvlak voor het plaatsingsbesluit. Dit besluit kent inmiddels zijn eigen procedure van bezwaar en 

dergelijke. Het staat U dan uiteraard ook vrij om, naast het overleg met mij, de door U eventueel 

noodzakelijk geachte (juridische) stappen te ondernemen tegen het besluit.  

 

Ik hoop dat ik U zo voldoende heb geïnformeerd en hoop binnenkort een afspraak met U te kunnen 

maken. 

 

Met vriendelijke groet, Emme Groot 
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 E-mail van het Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie van 30-01-2016. 
 

Geachte meneer Groot, 

In navolging van ons telefonisch onderhoud herhaal ik, namens het Dorpenbeheerteam de 

Ommelandercompagnie, dat een gesprek uitsluitend zin heeft indien alternatieven bespreekbaar zijn.  

Dit mag u letterlijk quoten in het eindrapport.  

Bernard Stikfort, 

Voorzitter Dorpenbeheerteam de Ommelandercompagnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Brief van Dorpsbelangen Scheemda gericht aan de gebiedscoördinator van 14-12-2015. 

 

 
 

Scheemda : 14 december 2015 

 

Aan  : Aan Gebiedscoördinator de heer E. Groot                                 

                        

Betreft : Windmolenpark N33    

     

 

Geachte heer Groot, 

 

Dorpsbelangen Scheemda is een organisatie die altijd de mogelijkheden van overleg zal benutten om de 

belangen van de dorpsbewoners uit Scheemda zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Wij zijn daarom 

altijd bereid om deel te nemen aan gesprekken over 

het voorgenomen Windpark N33. 

 

Dorpsbelangen Scheemda is nog steeds tegen de realisatie van Windpark N33 in de huidige voorgestelde 

vorm en behoudt zich het recht voor om in de verdere procedures, zienswijzen bezwaar beroep in te 

dienen. Deelname aan dit overleg en eventueel volgende gesprekken kan daar geen afbreuk aan doen. 

Ons is gezegd, in eerdere overlegsituaties, dat er geen overlast voor de bewoners van Scheemda zal 

plaatsvinden, maar we willen dit dan ook zwart op wit van de initiatiefnemers.  

 

We zijn verheugd over het schrappen van 8 windmolens, maar dit is ons nog niet genoeg.  

Onze voorkeur gaat uit naar kleinere aantallen in meer clusters over een groter gebied.  

Indien er wordt gesproken over compensatie zien wij graag dat het geld wordt geoormerkt binnen een 

begrensd gebied (“potje dorp Scheemda”) en iemand van Dorpsbelangen Scheemda  participeert in 

toekenning van de gelden. 

Overigens stellen wij dat Scheemda niet alleen de hinder van de windmolens op het grondgebied van 

Oldambt zal ervaren, maar van alle molens in het park. 

Wij verzoeken u dan ook om dit mee te nemen in de gedachten over compensatie.  

Mocht het plan Windpark N33 in de huidige vorm toch doorgaan, maak dan de omliggende dorpen in het 

getroffen gebied energieneutraal (middels molens en zonnepanelen). 

 

Hopelijk komt het niet zover met de voorgestelde vorm van Windpark N33. 

 

Graag deze brief integraal opnemen in het verslag.  

 

Namens Dorpsbelangen Scheemda 

 

Albert Oosterhoff 

Voorzitter 
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7.4. Advies TRIP advocaten 
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7.5. Bijlagen van de heer Kalk en de heer Wagenaar 
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KAW is een bijzonder bureau. Onze ambitie is ruimtelijke, sociale en economische vernieuwing vooruit helpen. Wij doen dat van uit een 

perspectief van demografische en ruimtelijke transitie. Met inspirerende ontwerpen, realistisch onderzoek, werkzame adviezen, duurz ame 

techniek en resultaatgericht projectmanagement. Wij werken met onze teams vanuit Groningen, Rotterdam en Eindhoven.  www.kaw.nl 

 


