Nieuw-Buinen, 27 augustus 2015
Betreft: Mogelijke plaatsing van turbines in de Veenkoloniën
Geacht Kamerlid,

Zoals u wellicht weet, is Tegenwind Veenkoloniën de overkoepelende organisatie
van de actiegroepen die strijden tegen de plaatsing van windturbines in de
Veenkoloniën.
Het draagvlak onderzoek dat eind 2014 gehouden is onder de mensen van de
gemeenten Borger-Odoorn, Aa & Hunze en Stadskanaal, heeft uitgewezen dat meer
dan 80 % van de inwoners van dit zoekgebied zich heeft uitgesproken tegen
windturbines in dit gebied. Met deze uitkomst ondersteunen zij de uitgangspunten
van Tegenwind Veenkoloniën.
In de buurtgemeenten Emmen en Coevorden is men momenteel hard bezig om de
windturbines te realiseren die daar door de overheid zijn opgelegd om te plaatsen.
Dit gaat in samenwerking met de NLVOW, de landelijke organisatie die die zich inzet
voor omwonenden van windturbines. Zij maken zich hard voor de best mogelijke
randvoorwaarden zodat burgers minder overlast zullen ervaren dan wanneer alleen
de initiatiefnemers deze plannen uitvoeren.
Tegenwind Veenkoloniën vindt deze randvoorwaarden nog steeds een armzalig
compromis. Nog steeds staan de mega grote windturbines veel te dicht op de
bebouwing en zullen onze huizen onverkoopbaar worden, zal de economie met grote
sprongen achteruit hollen en zullen mensen het gebied ontvluchten zodat er sprake
zal zijn van leegloop. En zij die niet weg kunnen, zullen gedoemd zijn om te blijven in
de ziekmakende invloed van zo veel windturbines.
Ondergetekende actiegroepen verenigd in Tegenwind Veenkoloniën gaan niet
akkoord met de plaatsing van windturbines in ons gebied. Wij wensen daarom niet
vertegenwoordigd te worden door de NLVOW, omdat wij onszelf niet zien als de
toekomstige omwonenden van windturbines. Integendeel: wij gaan voor een 0 optie
en dat betekent: GEEN WINDTURBINES IN DE VEENKOLONIËN.

Echter ook wij zien het belang van een duurzame samenleving, waarvan de
opwekking van schone energie een belangrijk onderdeel vormt en wij willen hieraan
graag een bijdrage leveren. Uit het draagvlak onderzoek blijkt dat er in dit gebied wèl
draagvlak is voor zonne-energie.
Tegenwind Veenkoloniën ondersteunt daarom het initiatief voor zonne-energie,
zoals deze op dit moment uitgewerkt wordt in o.a. Stadskanaal , Veendam en
Meeden.
Deze plannen kunnen op korte termijn worden gerealiseerd, met draagkracht onder
de plaatselijke bevolking, voor dezelfde kostprijs als die van wind op land en zonder
de immense nadelige maatschappelijke gevolgschade aan het milieu, het welzijn,
de welvaart en gezondheid van mens (en dier).
Wij hopen met deze brief een signaal af te geven en u als lid van het Parlement te
laten weten, waar wij staan ten opzichte van het NLVOW wanneer u mocht besluiten
hen een adviserende rol te geven met betrekking tot plaatsing van windturbines.
Tevens treft u een flyer aan, die massaal verspreid is in de Veenkoloniën.
De flyer biedt een tegenwicht aan de structureel eenzijdige voorlichting door de
initiatiefnemers, en de Rijks- en Provinciale overheid.
Tegenwind Veenkoloniën is een samenwerkingsverband tussen:
Platform Storm (project de Drentse Monden)
WindNee (project Oostermoer)
Tegenwind Hunzedal (project Oostermoer)
Tegenwind N33 (project Meeden/N33)
Storm Meeden (project Meeden/N33)
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