Over de Politieke Avond Westerveld van 12 mei
Dinsdagavond 12 mei vond er weer een Politieke Avond Westerveld plaats. In verband met het
coronavirus was deze digitaal. Onder andere stonden het initiatiefvoorstel van de fracties van PvdA
en VVD over de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en de behandeling van de concept
Regionale Energie Strategie Drenthe op de agenda.
Vermindering van gewasbeschermingsmiddelen: geen debat, maar dialoog!
Tijdens de Politieke Avond Westerveld schaarden alle raadsleden zich achter het initiatiefvoorstel van
PvdA en VVD voor het organiseren een reeks avonden over de vermindering van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. De bedoeling is dat dat zowel inwoners, agrariërs als bijvoorbeeld ook
de toeristische sector om tafel zullen gaan. Op basis van dialoog zou men vervolgens kunnen komen
tot breed gedragen oplossingen. In het voorstel staat ook aangegeven om een onafhankelijk
voorzitter aan te stellen om het proces te begeleiden.
Twee weken geleden benadrukten de indieners van het initiatiefvoorstel al dat tijdens de avonden
debat voorkomen dient te worden. Volgens hen heeft het verleden uitgewezen dat dit de
tegenstellingen alleen maar heeft vergroot. Ze gaven dan ook aan om in de eerste fase van het
proces goed te inventariseren waar de knelpunten zitten bij de deelnemende partijen.
Regionale Energie Strategie Drenthe
Als uitvloeisel van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal Klimaatakkoord is de zogeheten
Regionale Energie Strategie (afgekort als RES) op poten gezet. Hierin zal per regio vastgelegd worden
in welk gebied welk type energieopwekking zou moeten komen om de doelstellingen te halen voor
de beperking van de CO2-uitstoot. Westerveld valt onder de regio Drenthe.
Tijdens de Politieke Avond konden de verschillende fracties hun reactie geven op de concept RES
Drenthe. Meerdere partijen gaven het belang aan om te blijven luisteren naar de inbreng van
inwoners in het vervolgproces. Ook kwam naar voren dat het onwenselijk is om zonnepanelen en/of
windmolens in bepaalde delen van het landschap te realiseren. Dit zou de aantrekkelijkheid van het
gebied voor bijvoorbeeld toeristen kunnen schaden. De wethouder gaf aan dat het college hier zeker
rekening mee houdt. Verder sprak een aantal partijen zorgen uit over de beperkte capaciteit van de
huidige energie-infrastructuur en de betaalbaarheid voor inwoners.
Uiteindelijk zal er op 9 juni a.s. een besluit genomen over het stuk. Tegelijkertijd bestaat er de
mogelijkheid om als gemeenteraad een gezamenlijke zienswijze in te dienen. Deze kan vervolgens
meegenomen worden in het opstellen van de definitieve Regionale Energie Strategie Drenthe.

