GEMEENTERAAD

MOTIE (vreemd aan de orde)
Op grond van artikel 26 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal.
Aan

De voorzitter van de raad

Van

PvdA, GBS, CDA, ChristenUnie, SP

Datum

17 november 2014

Kenmerk

13a

Datum
ontvangst:

17 november 2014

Onderwerp:

Drentse Monden Oostermoer

De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op: 17 november 2014

Spreekt uit:
De raad,
Constaterende dat:
-

De raad van Stadskanaal op 3 juni 2013 tegen de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe heeft
gestemd.
Het beoogde windmolenpark Drentse Monden & Oostermoer in de nieuwste plannen groter
wordt dan oorspronkelijk in de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe staat weergegeven;
De windmolens geclusterd langs de provincie- en de westelijke gemeentegrens van de
gemeente Stadskanaal zullen worden geplaatst.
Dat in de nieuwste plannen ook het gebied tussen Drouwenermond en Nieuw-Buinen dreigt te
worden volgeplaatst met windmolens. Dit in tegenstelling tot de Gebiedsvisie.
De minister nog voor de uitkomst van het draagvlakonderzoek een besluit zou kunnen nemen.
De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek en de Ondernemersvereniging Buinermond
zich tegen de vestiging van het windmolenpark hebben uitgesproken;

Is van mening, dat de mening van de inwoners geminacht wordt indien de minister voor de uitkomst
van het draagvlakonderzoek een besluit zal nemen.
Draagt het college op om alles wat in hun macht ligt te doen om te voorkomen dat het nu
voorliggende grootschalige windmolenplan tot stand zal komen en daartoe onder andere deze motie
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door te sturen naar Provinciale Staten van Drenthe en Groningen, Gedeputeerde Staten van Drenthe en
Groningen, de colleges en gemeenteraden van Aa & Hunze en Borger-Odoorn en de Minister van
Economische Zaken enzovoorts.
En verzoekt de gemeenteraden van Aa & Hunze en Borger-Odoorn deze motie te ondersteunen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Datum:

17 november 2014

Ondertekening:

De fractie van PvdA
E.P. Hofstra

De fractie van GBS
A. Ploeger

De fractie van CDA
G. Brongers-Roffel

De fractie van ChristenUnie
I.J. Sterenborg-Kooij

De fractie van SP
E. Idema
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