Nieuwspoort, 14 september 2017

Geachte dames en heren,
Mijn naam is Jan Nieboer, geboren en getogen in de Veenkoloniën, ik ben
woordvoerder van Tegenwind Veenkolonien, de overkoepelende organisatie
van de actiegroepen tegen windturbines van Delfzijl tot aan Coevorden en ik
ben niet zonder reden naar deze mediabijeenkomst van de Drentse Ambassade
gekomen.
Ik las nl. dat dat de provincie Drenthe partner is van dit Vijfde Prinsjesfestival
en dat toekomstgerichte landbouw en regionale regie voor ruimte en energie
hier centraal staan.
Met name dat laatste, regionale regie voor ruimte en energie zou in ons
polderland vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is nieuw voor ons waar het
de Groninger en Drentse Veenkoloniën betreft.
Dames en heren, ik val met de deur in huis.
De Veenkoloniën, ons woon, werk- en leefgebied van Delfzijl tot aan Coevorden
wordt al zes jaar bedreigd door de voorgenomen plaatsing van 120 mega
windturbines met een tiphoogte van meer dan 200 meter en met dag en nacht
onder meer geluid- en trilling veroorzakende overlast voor omwonenden. Maar
dat niet alleen, ook wordt de sociale cohesie aangetast, windboeren en burgers
staan met de ruggen naar elkaar, verenigingen vallen uit elkaar, op de
schoolpleinen is er ruzie tussen kinderen van windboeren en van ouders die de
windturbines niet willen.
Dames en heren, zonder enige regionale regie is hier in het Haagse besloten
over onze ruimte waarin, als het aan het Rijk en aan onze Provinciebesturen
ligt, mega-windturbines naast, tussen en rond woningen worden geplaatst. Als
dit zou gebeuren dan wordt onze omgeving in één klap getransformeerd van
een in de wereld uniek ruimtelijk en landschappelijk hoogwaardig gebied tot
een industriegebied van de zwaarste soort.
Ik overdrijf niet als ik u zeg dat een grotere aantasting van het Groninger en
Drentse landschap niet denkbaar is.

Ik zie u denken, net als ik en duizenden Groninger en Drentse inwoners met
mij; windmolens, die hadden we vroeger toch omdat er niets anders was?
Nee, fout gedacht, onze overheden, lees: Economische Zaken, heeft gebruik
makend van de Rijks Coördinatie Regeling, besloten tot het monddood maken
van de Veenkoloniale bevolking om zo ten koste van de leefbaarheid en onze
gezondheid in te zetten op een museumtechniek die windenergie heet en
waarvoor ons piepklein en dichtbevolkte kikkerlandje veel te klein is.
Iedereen weet dat, ook onze regering, ook onze hier aanwezige
provinciebestuurders, en ja, ook onze bevolking die, let op!, zelf en
ongevraagd door de bewoners wel omarmde duurzame-energiealternatieven
in de vorm van direct realiseerbare zonneweiden hebben ontwikkeld; een
techniek die niets en niemand beschadigd en die ook nog eens een veelvoud
van de met wind beoogde opbrengst genereert.
Helaas hebben het provinciaal bestuur en met name GS nooit serieus naar dit
alternatief willen kijken en hebben zij daarmee op voorhand afscheid genomen
van de Veenkoloniën. Er zou , onder dwang van de minister, toch niets aan te
doen zijn, maar hier heeft het provinciaal bestuur op geen enkele wijze een
eigen visie, laat staan krachtdadigheid getoond en daarmee welbewust de
belangen van de inwoners van dit deel van Drenthe genegeerd.
Daarnaast is het onbegrijpelijk en onnavolgbaar dat het megawindpark
bovendien het functioneren van Lofar ondermijnt. Lofar is een Parel in Drenthe,
gelegen in onze Veenkoloniën. Wij zijn er trots op. Maar we moeten
constateren dat windmolens voor het rijk en het provinciaal bestuur van
Drenthe een hogere prioriteit hebben dan een wetenschappelijk topinstituut
dat op mondiaal niveau excelleert. Een instituut waar bovendien vele tientallen
miljoenen euro’s overheidsgeld in zijn geïnvesteerd, geld van ons allen. De
internationale wetenschappelijke wereld kijkt met verbijstering toe wat hier
gebeurt. Net als wij.
Dames en heren, ik vertel geen sprookjes; namens de vele verontruste
bewoners heb ik ons Koningspaar en minister Kamp de zonneplannen al twee
jaar geleden mogen overhandigen. Ook de Tweede Kamer kent ze, veel lof voor
de bijval die wij met name van het CDA, de SP en van de CU kregen, maar
helaas werden de daartoe ingediende moties niet door een Kamermeerderheid
gesteund.

En waarom kwam die brede steun voor dit zonneplan er dan niet zult zich
afvragen.
Ik neem u daartoe mee naar de oorzaak van het dieptepunt in de omgeving en
bewoners beschadigende hang van onze overheid naar Windenergie. Een keuze
die wat ons betreft voortkomt uit het meest ondemocratische voorbeeld in
relatie tot het thema van dit festival 'Tijd om elkaar te vinden; polarisatie pacificatie 1916-2017', nl. het Energieakkoord, een gedrocht waarin het woord
zon helemaal niet voorkomt.
Dames en heren, het Energieakkoord is als gevolg van de maatschappelijke en
technische ontwikkelingen inmiddels achterhaald. Solar is concurrerend
geworden en in het maatschappelijk debat, en ik refereer hier ook aan het
citaat van de heer van Aartsen in het DvhN, staat wind op land zwaar onder
druk ten faveure van wind op zee.
Dat dieptepunt dames en heren is niet alleen de reden dat ik hier vandaag en
morgen met een grote groep Veenkoloniale inwoners ben om de Drentse
Ambassade als podium voor het behoud van de kwaliteit van onze woon- en
leefomgeving in te zetten en daarmee aandacht te vragen voor het behoud van
ons welzijn, onze welvaart en onze gezondheid.
Nee, helaas hebben al onze inspanningen ten spijt ons ertoe gedwongen onze
toevlucht te zoeken bij de Raad van State, ons hoogste rechtsorgaan hier om de
hoek, die zich vandaag en morgen er over buigt of ons in de wereld unieke
Veenkoloniale gebied, ons leven dus, wel of niet door de ziekelijke hang naar
allang achterhaalde windenergie op land, mag worden geruïneerd.
Daarom roep ik de Drentse Commissaris en alle andere Provinciale en landelijke
bestuurders namens de duizenden Groninger en Drentse inwoners op om nu
het nog kan direct een keihard en onvoorwaardelijk halt toe te roepen aan
deze achterhaalde en onze leefomgeving ruïnerende windplannen en in plaats
daarvan te kiezen voor duurzame energie uit zon.
In afwachting daarvan en van de uitspraak van de Raad van State, maken wij
voor onze veiligheid en gezondheid daarom graag gebruik van een beschermde
omgeving, hier van de Drentse Ambassade.

Geachte heer Van Aartsen, namens de duizenden bewoners van de Groninger
en Drentse Veenkoloniën vragen wij daarom hier asiel aan, totdat de
allesvernietigende windplannen in ons landsdeel voor eeuwig van tafel zijn.
Ik overhandig u daartoe graag onze asielaanvraag.

