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Gieten, 6 november 2015

Wij, raadsleden en ondertekenaars van dit raadsledenappel, zijn van mening dat de VNG
gemeenten die zich teweer stellen tegen de Rijkscoördinatie Regeling of de Provinciale
coördinatieregeling moet helpen om windturbines tegen te houden.

Wij constateren:
-dat de VNG van alle Gemeenten is en niet uitsluitend het beleid van de Ministeries van EZ en l&M op
gebied van windmolens dient uit te voeren, tegen de wil van gemeenteraden in.
-Dat het ondertekenen van een Energieakkoord de leden volgens vastgesteld verenigingsrecht niet
bindt en zeker niet mag betekenen dat gemeenten ongevraagde en gevraagde steun wordt
onthouden tegen de door Rijk en provincies opgelegde vestiging van windturbines.
-dat het huidige besluitvormingsproces m.b.t. windturbines aantoonbare, wetenschappelijk
onderbouwde, fundamentele democratische tekortkomingen kent en elke democratische legitimiteit
ontbeert
- dat de VNG op grond van haar missie de ondemocratische aspecten van het huidige
besluitvormingsproces juist aan de kaak had moeten stellen richting Rijk en provincies-dat elke steun van de VNG t o t nu toe heeft ontbroken voor het democratisch proces van
gemeenteraden om in hun gemeenten windturbines tegen te houden dan wel op een andere wijze te
realiseren dan het rijk wil opleggen
- dat ondanks dat alom erkend wordt, zoals ook verwoord door de CdK van Drenthe op 31/8/2015 op
een BZK-conferentie in Amersfoort, dat m.b.t. windturbines sprake is van "een mislukt
besluitvormingsproces dat van miscommunicatie aan elkaar hangt", de VNG hieruit niet de juiste
conclusies trekt en tot nu toe niet optreedt voor heroverweging v.d. besluitvorming m.b.t.
windenergie op land

Wij doen een dringend appel op het bestuur van de VNG:
- terug te keren op haar schreden en nu positie te kiezen voor de democratische positie van
gemeenteraden in dit dossier en te stoppen met hulp aan minister Kamp tegen de gemeenteraden die
zich verzetten tegen diens plannen om de windturbines op te dringen.
- direct actief en krachtig bij de Rijksoverheid, IPO en provincies te gaan optreden voor het
terugdraaien van het huidige ondemocratische besluitvormingsproces m.b.t. windturbines.
- zich daadwerkelijk per direct in te gaan zetten voor het versterken van de lokale democratie en
autonomie, i.p.v. deze uit te hollen.
- vanaf nu vroegtijdig aanvallen op de grondwettelijk verankerde positie van de raden als hoofd van
de gemeente te signaleren en te bestrijden.

Het lidmaatschap van de VNG is voor gemeenten van geen waarde als deze VNG geen ondersteuning
geeft bij voornoemde problematiek of erger: zelfs tegen raden in beleid van Economische Zaken
uitvoert.
Wij verwachten op korte termijn een reactie op dit appel van het bestuur van de VNG.
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Ondertekenaars raadsleden appèl 6 november 2015

Naam:

Partij:

Gemeente:

C. Knot
A.Schoonewille
C. Mulder
H. Schoonewille
S. vd. Veen
J.H. de Boer
H. Landsbergen
M. Kroom
B. Meertens
L. Zondag
P.Langen
A. Jacobs
M. Ploeger

Gemeentebelang

Veendam
Veendam
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Veendam
Veendam
Veendam
Veendam
Stadskanaal
Stadskanaal
Veendam
Veendam
Aa en Hunze
Menterwolde
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Marum
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Veendam
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Veendam
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Veendam
Delfzijl
Stadskanaal
Oldambt
de Marne
Aa en Hunze
Emmen
Menterwolde

H. Haze
T. Homans
H. Linneman
H. Velzing
Y. de Raad
G. Schipper
M. Bos
J. Westerhuis
D. Woelders
J. Beekhuis
H. Bos
L. Herbers
N. Zweerts de Jong
J. Ottens
E. Zeegers
L. Bolderman-Lesterhuis
M. Cleerdin
G.W.A Fonk
R.Woltman
R.H. Bloembergen
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Lokaal Perspectief
Gemeentebelang
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Wakker Emmen
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GroenLinks
Gemeentebelang
Wakker Emmen
Wakker Emmen
Wakker Emmen
Wakker Emmen
Gemeentebelang
Seniorenpartij Delfzijl
SP
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D66
Wakker Emmen
Kritisch Menterwolde

Dit raadsleden -appèl is een initiatief van:
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Lokaal 13 , kennisnetwerk voor onze democratie
www.lokaal13.nl
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Fractie Veuruutkiek, Veendam
www.vuk.nu

fractie Wakker Emmen
www.wakkeremmen.nl

