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Veendam /Nieuw Buinen,  26-3-2017 

 

Geachte (in)formateur, fractievoorzitters, 

 

Wij, de ondertekenaars van deze brief, vragen u dringend om de problematiek zoals die bestaat 

ten aanzien van de plaatsing van wind-op-land in de Drentse en Groninger Veenkoloniën, mee te 

nemen in de onderhandelingen betreffende een nieuw kabinet. 

 
De strijd tegen de windreuzen 
Zoals u weet strijden de inwoners van de zoekgebieden in Drenthe en Groningen sinds 2010 tegen de 
plaatsing van in totaal meer dan 100 windturbines in de nabijheid van hun woningen. Turbines met 
een tiphoogte van meer dan 200 meter zullen het landschap waarin zij wonen, werken, ondernemen 
en recreëren drastisch en dramatisch veranderen.  
Die veranderingen zullen een uiterst negatieve invloed hebben op o.a. de beleving van het 
landschap, de stilte in de gebieden en de woningwaarde van de bewoners. Al deze problemen 
gezamenlijk leiden nu al tot grote spanningen binnen de sociale gemeenschappen en tot ernstige, 
aan stress gerelateerde gezondheidsklachten, die zullen toenemen als de plannen worden 
uitgevoerd. 
 
 
Buitengewoon slechte politieke en bestuurlijke besluitvorming 
Inwoners, maatschappelijke instanties, ondernemers en actiegroepen hebben bij de politiek reeds 
meerdere keren krachtig aangedrongen op het schrappen van de plannen voor windturbines.  
Zij nemen hun verantwoordelijkheid in deze omdat zij zien dat de plaatsing uiteindelijk zal leiden tot 
een ongekend verzet onder de bevolking te meer omdat de politieke besluitvorming een zeer slechte 
is geweest. Wij voorzien dat mensen niet zullen accepteren dat deze aantasting van hun 
woonomgeving alsnog plaats zal vinden terwijl op ieder bestuurlijk niveau is erkend dat er grove 
fouten zijn gemaakt. (zie bijlagen) 
 
 
Het gedragen alternatief 
Ondertekenaars hebben daarnaast ook hun verantwoordelijkheid genomen op het gebied van het 
behalen van de doelstelling voor duurzame energie. Zij ontwikkelden in samenwerking met 
ondernemers en het bedrijfsleven initiatieven in de vorm van zonneparken die op dit moment al in 
staat zijn méér dan het opgewekte vermogen van de geplande windparken op te wekken, dit alles 
ruim binnen alle voorwaarden die aan de duurzaamheidsdoelstelling zijn gesteld. 
Deze zonneparken kennen niet de negatieve impact van windparken, en kunnen wel rekenen op 
draagvlak onder de bevolking in de zoekgebieden. Tevens ligt de innovatieve progressie voor 
zonnepanelen aanmerkelijk hoger dan voor windturbines. Denk hierbij aan de opmars van de nano-
technologie. 
 
 
 Daadkracht en burgerparticipatie 
Wij vragen u daarom dringend om zowel onderling als met ons in gesprek te gaan over deze 
oplossingen voordat de nieuwe coalitie en het kabinet vorm hebben gekregen. 
Het excuus dat de besluitvormende procedures reeds zijn gestart kunnen wij niet accepteren. 
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Toen de situatie nog mogelijkheden genoeg bood voor het wijzigen van de plannen, weigerde de nu 
missionaire minister Kamp iedere medewerking zonder verdere inhoudelijke onderbouwing.  
Ondanks die grimmige en niet-constructieve houding van de minister hebben wij als bewoners en 
actiegroepen nooit de handdoek in de ring gegooid en zijn we blijven werken aan de oplossing, vol 
overtuiging dat, gezien vanuit het standpunt dat onze samenleving op participatie gestoeld zou 
moeten zijn, een nieuw kabinet het doel en de inspanningen van de inwoners zou omarmen.  
 
Nu is de kans om ons te steunen in ons streven. 
Het gaat om de toekomst van ons gebied maar ook om de acceptatie van de ontwikkeling op het 
gebied van duurzame energie, voor nu en in de toekomst.  
Laat ons niet het slachtoffer worden van foute besluitvorming, terwijl juist wij het zijn die deze 
mankementen aan het licht gebracht hebben. 
Laat ons samen met een nieuw kabinet bewijzen dat doelen haalbaar zijn, van onder op gerealiseerd 
in samenwerking met inwoners. 
Wij zijn er immers al lang klaar voor. 
 
 
Namens de samenwerkende actiegroepen, inwoners en dorpsorganisaties in de Groningse en 
Drentse zoekgebieden, 
 
 
 
Mevr. L. Zondag 
Voorzitter stichting Platform TegenwindN33 
www.tegenwindN33.nl 
06 49130930 
 
 
Dhr. J. Nieboer 
Voorzitter Tegenwind Veenkoloniën 
www.tegenwindveenkolonien.nl 
06 52393215 
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