
Van: E.J.M. Zondag  
Verzonden: maandag 10 augustus 2020 11:50 
Aan: griffier@appingedam.nl; griffie@delfzijl.nl; griffie@groningen.nl; griffie@loppersum.nl; Griffie ; 
griffie@gemeente-oldambt.n; Sybrig Kromkamp ; griffie@stadskanaal.nl; griffie ; 
griffie@westerkwartier.nl; griffie@hethogeland.nl; Griffie  
CC: Pe Langen  
Onderwerp: ondersteunende informatie concept RES  
 

Geacht raadslid, 

Voor 1 oktober aanstaande moet u als raad goedkeuring geven aan de concept RES. 

Dit concept is de voorlopige weergave van de grootste verbouwing van Nederland sinds WOII. Het 
gaat om ongekende ingrepen in de ruimtelijke ordening van ons land die grote gevolgen zullen 
hebben voor onze economie, werkgelegenheid en leefomgeving en dus ook voor uw kiezers. 

Kritische raden? 

Dit dossier is machtig in alle vormen die u maar kunt bedenken. Om die reden hoopt onze fractie u 
met bijgevoegde informatie te kunnen ondersteunen. U kunt immers i.t.t. uw college, de provincie en 
het rijk niet rekenen op de hulp van een volledig ambtenarenapparaat.  

Wanneer de colleges, die bevoegd zijn op dit dossier, in het najaar over de RES een besluit nemen, 
heeft u hopelijk al een proces doorgemaakt van afwegingen om te komen tot moties.  

Burger niet serieus betrokken 

Het grootste probleem is het niet serieus betrekken van burgers bij deze grootste verbouwing van 
Nederland. De bijgevoegde informatie ( van o.a. Windmolens N57 Nee!)omvat het buitenspel zetten 
van burgers en gemeenteraden in de RES-procedure, zorgen over de doorzettingsmacht van het Rijk 
op dit dossier, een opvatting over de invulling van de RES met wind- en zonneparken en gevaar voor 
de volksgezondheid door laagfrequent geluid door windturbines. Een alternatief plan ( in de 
zienswijze op de energieverkenning) is opgenomen, een plan dat wel bijdraagt aan het 
klimaatakkoord en de burger niet op hoge kosten jaagt. 

Moties en informatieplicht college 

U krijgt de mogelijkheid om u standpunten op de concept RES te doen blijken middels het indienen 
van moties en/of amendementen. Een concept RES kent een aantal open einden die voordat het een 
definitief stuk is, in het belang van uw kiezers beantwoord moeten zijn. Om te komen tot een goede 
kwaliteit van uw bijdragen en van de concept RES kunt u overwegen gebruik te maken van de 
informatie die hierbij is gevoegd. Ook kunt u gebruik maken van uw recht op informatie bij het college. 

Opsteller heeft aangegeven dat zij bereidt is bij vragen u hierbij te willen ondersteunen. 

U kunt dan contact opnemen met mevr. C. van Mook, Voorzitter Windmolens N57 Nee! 

Email: windmolensvoorneputtennee@gmail.com. 

Namens de fractie VUK, 

Mevrouw L. Zondag, raadslid Veendam 
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