
Tweede Exloërmond, 5 mei 2014 

 

 

 

 

Aan de Rabobank Zuid en Oost Groningen 

p/a Hemendwarsweg 2 

9501 XL Stadskanaal 

 

 

 

T.a.v. de heer J.H. Scholte, directievoorzitter 

T.a.v. de heer J. Blaakmeer, directeur Bedrijven 

T.a.v. de heer M.B. Wehkamp, directeur Particulieren 

T.a.v. de heer R.K.G. Oterdoom, directeur Bedrijfsmanagement 

T.a.v. de heer C.C. Sluiter, voorzitter Raad van Commissarissen 

T.a.v. de heer D. Abee, lid Raad van Commissarissen 

T.a.v. de heer Th.S.M. Euverman, lid Raad van Commissarissen 

T.a.v. de heer K.J. Havinga, lid Raad van Commissarissen 

T.a.v. mevrouw J.A. Kloosterboer-Buseman, lid Raad van Commissarissen 

T.a.v. de heer M.J.W. van der Meijden, lid Raad van Commissarissen 

T.a.v. mevrouw H. Sanders-Jager, lid Raad van Commissarissen 

T.a.v. de Ledenraad 

 

 

Geachte directieleden, voorzitter, leden van de Raad van Commissarissen en leden van de 

ledenraad, 

 

 

Als functionaris in dienst van en/of als bestuurder betrokken bij de Rabobank Zuid en Oost 

Groningen, als burger en als bewoner van onze regio bent u er wellicht van op de hoogte dat 

er in het afgelopen decennium plannen voorbereid zijn, die er toe zouden moeten leiden dat 

onze woonomgeving verandert in een in de wereld onvergelijkbaar groot industriegebied 

met honderden windturbines. 

 

Deze plannen zouden, naar de stellige bedoeling van de initiatiefnemers, zeer snel en 

bovenal in alle stilte en met gebruikmaking van een daartoe door onze Rijksoverheid van 

toepassing verklaarde Crisis- en Herstelwet en de op grond daarvan ingestelde 

Rijkscoördinatieregeling en aldus zonder enige inspraakmogelijkheid van Provinciale en 

Gemeentelijke overheden en bewoners moeten worden gerealiseerd.  

 

Een dergelijke ondemocratische wijze van het op deze omvang monddood maken van 

burgers en het tot nihil afwaarderen van hun belangen als mens kennen wij niet meer sinds 

het vertrek van meerdere buitenlandse bezetters die ons land in de historie overheersten. 

 

In relatie tot het beoordelen van bestuurders voor het regeren van ons land, staat ons met 

enige regelmaat met name slechts de stembus ter beschikking, waarmee wij als burgers een 



mogelijkheid hebben om ons hopelijk daarna beter door andere landsbestuurders dan de 

zittende te laten vertegenwoordigen. 

 

Een ander middel waarvan u onmiskenbaar op de hoogte zult zijn en die wij als Platform 

Storm met regelmaat inzetten om de zittende bestuurders te informeren over onderwerpen 

die burgers aangaan, in dit geval over de aspecten aan deze windplannen, is het bij 

bestuurders op meerdere manieren onder de aandacht brengen van de onvergelijkbare 

nadelige effecten die voor de burgers en ondernemers, niet alleen nu uit de windplannen 

ontstaan en al zichtbaar worden, maar die zich na realisatie  op enorme schaal voor ons 

gebied en daarmee voor de bewoners zullen voordoen. 

 

De vele door ons geïnitieerde acties zijn er dan ook op gericht om onze landelijke, 

provinciale en gemeentelijke bestuurders, maar ook andere in dit proces betrokken partijen, 

waaronder de initiatiefnemers en in dit geval uw bank, te wijzen op en bewust te maken van 

de vele en grote nadelige effecten van windturbines voor het milieu en daarmee voor mens 

en dier en in dit geval, onze woonomgeving. 

 

Wellicht ten overvloede schetsen wij voor uw voorstellingsvermogens vooreerst de 

afmetingen van de in ons gebied voorziene windturbines; deze zijn dan 200 hoog, aldus 

meer dan twee keer zo hoog dan de Martinitoren, waarmee alsdan elke verhouding in het 

beperkte Veenkoloniale landschap zoek is. 

 

Alhoewel wij er vanuit gaan dat u bekend bent met de vele negatieve gevolgen van 

windturbines voor het woon- en leefklimaat van mens en dier, noemen wij voor de 

volledigheid een aantal van de in de wereld en inmiddels ook in ons land meermalen 

bewezen negatieve gevolgen van de aanwezigheid van windturbines in woonomgevingen, 

zoals:   

- Het verstoren van het landschap 

- Het vernielen van het uitzicht  

- Het opofferen van de weidsheid van het gebied  

- Het produceren van hinderlijk en allesoverheersend geluid 

- Het produceren van laagfrequent geluid als trilling door de grond en in de huizen 

- Het veroorzaken van optische onrust  

- Het verstoren van de nachtelijke duisternis 

- Het verstoren van de nachtrust 

- Het veroorzaken van slagschaduw 

- Het ‘s nachts veroorzaken van een rood knipperende licht- en 

omgevingsvervuiling 

- Het overdag, ‘s avonds en ’s nachts op in ons land niet eerder op deze grote 

schaal verstoren van de woon- en leefomgeving van mens en dier door (heel veel) 

draaiende wieken met een diameter van 140 meter (1,5 x de hoogte van de 

Martinitoren) 

- Het doden van onder meer vogels, vleermuizen, eenden, ganzen etc. 

- Het katapulteren van ijsafzettingen op de wieken 

- Het dag en nacht bewust en onbewust oproepen van angst en vluchtgedrag bij 

mens en dier 

- Het bij mens en dier veroorzaken van gezondheidsklachten 



- Het onherbergzaam maken van het gebied 

- Het bij in het gebied aanwezige mensen oproepen van een ‘unheimisch’ gevoel  

- Het veroorzaken van een onmeetbare algemene negatieve impact op de 

leefomgeving 

- Het verslinden van miljarden aan door burgers op te hoesten belastinggeld  

- Het opwekken van enorme weerstand bij de bewoners 

- Het veroorzaken van sociale onrust 

- Het verstoren van sociale structuren in dorpen, streken en verenigingen 

- Het belemmeren van vanzelfsprekend en spontaan sociaal speelgedrag  tussen 

buurkinderen 

- Het verstoren van spontane omgang tussen kinderen op schoolpleinen 

- Het veroorzaken van tweespalt in kindervriendschappen 

- Het veroorzaken van tegenstellingen tussen buren die voor en/of tegen deze 

windplannen zijn 

- Het veroorzaken van angstcultuur bij burgers die tegen deze windplannen zijn en 

van windboeren afhankelijk zijn 

- Het afbreken van regionale toeristische en economische initiatieven  

- Het verlammen van de onroerende goedmarkt voor woningen en 

bedrijfsgebouwen 

- Het veroorzaken van een waardedaling van het onroerend goed 

- Het zich doen terugtrekken van potentiële kopers van onroerend goed 

- Het veroorzaken van onrust onder de bewoners die door de windplannen moeten 

leven met een onzeker toekomstbeeld 

- Het verstoren van het bewonersperspectief om hier langdurig en in rust te 

kunnen blijven wonen 

- Het creëren van gedwongen woonlocaties door onverkoopbaarheid van 

woningen 

- Het verrommelen van het landschap 

- Het doen wegtrekken van bewoners 

- Het veroorzaken van leegstand van huurwoningen (o.a. Lefier en BCM) 

- Het versterken van krimp  

- Het zich niet meer in ons gebied willen gaan vestigingen van MKB bedrijven 

- Het verdwijnen van potentiële werkkrachten  

- Het verdwijnen van scholen  

- Het ten gevolge van vertrek van bewoners verdwijnen van het ziekenhuis en 

zorginstellingen 

- Het veroorzaken van leegstand  

- Het als vroeger weer realiseren van (zware) industrie om en rond en naast 

woningen 

- Het zomaar bestemmen van agrarisch gebied zonder bebouwing tot 

industriegebied  

- Het zich over de rug van bewoners substantieel verrijken van boeren  

etc. etc. 

 

Deze laatst benoemde groep, de boeren, zijn op historische gronden in heel veel gevallen 

klant bij uw Rabobank. Veel boeren hebben hun bedrijf bij u gefinancierd en hebben 



tegenover de van uw bank ontvangen leningen de bij hun in bezit zijnde machines, gronden 

en opstallen als zekerheid aan uw bank verstrekt. 

 

Ook hebben vele particulieren en veel ondernemers hun opstallen en bedrijfskredieten 

middels hypotheken en/of zakelijke kredieten, met hun woningen en gebouwen als 

onderpand bij u gefinancierd.  

 

Alhoewel u zich bewust zult zijn van de impact welke deze plannen nu al hebben op de 

verkoopbaarheid van woningen, wijzen wij in deze brief, eerst in het belang van onze 

achterban, i.c. de bewoners, maar ook in uw belang op de zich al ingezette en in te zetten 

waardedaling van onroerend goed.  

Dit leidt tot grote zorgen bij bewoners en tot vervelende beslissingen door uw bank, met uw 

bank, uw hypotheekgevers, de woningeigenaren en onze achterban als uiteindelijke 

verliezers. 

 

In het kader van deze in onze ogen maatschappelijk volstrekt onverantwoorde windplannen, 

is er echter ook een tweede reden om uw aandacht voor deze voor het gebied rampzalige  

plannen van de windboeren te vragen.  

 

U schrijft namelijk op de eerste pagina van uw website, na het aanklikken van het 

aandachtspijltje “> Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”, het volgende, nl.:  

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Rabobank Zuid en Oost Groningen neemt haar verantwoordelijkheid. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) is daarom een vast onderdeel van onze organisatie en 

bedrijfsvoering. 

 

 

Ambitie 

We hebben oog voor de mensen en de wereld, dichtbij en veraf, en streven met onze 

bedrijfsactiviteiten naar duurzaamheid. Daar heeft iedereen baat bij. Van oudsher hebben wij 

als coöperatie een sterke lokale en maatschappelijke betrokkenheid. Het is dan ook onze 

ambitie om in de financiële sector op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen toonaangevend en betrokken te zijn én te blijven. 

Balans 

Als coöperatieve bank streven wij continu naar de optimale balans tussen commercie en 

coöperatie. We zijn ervan overtuigd dat er een gezonde balans dient te bestaan tussen de 

economische, sociale en ecologische effecten van onze financiële en bedrijfsmatige 

activiteiten. Door een hoog MVO-gehalte na te streven, levert onze bank een bijdrage aan 

een groeiende welvaart en een betere leefomgeving. Het gaat hierbij om zorgvuldig en 

fatsoenlijk zaken doen op een transparante wijze. 

In onze diensten en producten 

Bij een bewuste manier van bedrijfsvoeren passen nieuwe producten die aansluiten bij groen 

ondernemen en milieuvriendelijk consumeren, zoals Rabo Groen Obligaties.” 

 

Wij vragen u dan ook om niet alleen vanuit uw hiervoor genoemde visie uw 

verantwoordelijkheid te nemen naar al die duizenden mensen die de dupe zijn en mogelijk 



gaan worden van deze windplannen. Wij vragen u echter om alles te doen wat in uw macht 

ligt om de mogelijkheden tot realisatie van de plannen van deze windboeren te blokkeren.  

 

Wij kunnen ons daarbij voorstellen dat binnen uw hiervoor geciteerde MVO doelstellingen,  

uw bank alle mogelijkheden en middelen heeft om in financieringstechnische zin, maar ook 

vanuit uw MVO doelstelling als een optimale balans tussen commercie en coöperatie en uw 

inzet op een gezonde balans tussen economische, sociale en ecologische effecten van uw 

financiële en bedrijfsmatige activiteiten, de dialoog met uw windboeren klanten en uw 

klanten die deelnemers zijn  in de windcoöperaties, aan te gaan. 

 

De insteek van deze dialoog zou binnen uw MVO doelstelling, maar zeker ook als regionale 

en coöperatieve bank met veel tegenstanders van deze windplannen als lid,  wat ons betreft 

moeten zijn dat u uw windboerklanten en zij die daarmee annex zijn, erop wijst dat zij met 

hun windplannen uw MVO doelstelling op een onvergelijkbare en grove wijze ondermijnen 

cq. geheel teniet doen.  

In onze visie zou deze in ons land ongeëvenaarde wijze van maatschappelijk onverantwoord 

ondernemen moeten inhouden dat deze windboeren, indien zij deze plannen niet loslaten, 

een opzegbrief van uw bank ontvangen. 

 

Het gaat ons, zoals u uit deze brief zult opmaken, er dan zeker niet alleen om dat er niet nog 

veel meer woningen die nu al door de crisis onder water staan, nog verder in waarde dalen 

door deze windplannen. Wel is het zo, als dat het geval zou zijn, dat wij ons dan voor kunnen 

stellen dat dezelfde boeren die mede door uw financieringsbeleid hun huidige 

bedrijfseconomische statuur hebben kunnen verwerven, na alle financieringsleed van uw 

burger en MKB cliënten te hebben veroorzaakt, straks ook het einde van uw coöperatieve 

Rabobank veroorzaken. 

 

Geachte directieleden, voorzitter en leden van de ledenraad, wij roepen u op en moedigen u 

waar nodig aan om in deze voor uw bank, u, ons en onze achterban rampzalige windplannen 

naast ons te gaan staan en al het mogelijke te doen en/of te laten om de realisatie van deze 

voor ons gebied allesvernietigende windplannen te voorkomen en deze op blinde geldzucht 

gestoelde ideeën van windboeren, daarmee als een storm in een glas water aan ons allen 

voorbij te laten gaan. 

 

Hoogachtend, 

Namens Platform Storm 

 

J.L. Nieboer 

Woordvoerder/Penningmeester 

 

CC:  -  Rabobank Borger-Klenckeland  - WindNee 

             -  Rabobank Emmen-Coevorden  - Tegenwind Rundedal 

 -  Rabobank Utrecht   - Tegenwind N33 

 -  Tegenwind Veenkoloniën   - Tegenwind Weijerswold 

 -  Tegenwind Hunzedal   

   

  



   


