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Vechten tegen windmolens
is vechten tegen onbegrip
OPINIE
ACTIEGROEP
3 Tegenwind Veenkoloniën voert strijd tegen
megawindparken

Door Rob Rietveld
reemd eigenlijk dat er een actiegroep is, want de meerderheid van de Nederlanders was in
eerste instantie juist voor windenergie. Maar overal in het land,
niet alleen in de Veenkoloniën,
daalt het percentage voorstanders
drastisch als er windturbines in de
omgeving zijn gepland. Dit noemen we dan NIMBY: Not in my backyard. Maar voor de betrokkenen is
het opkomen voor je eigen belangen. Als je gezond bent, wil je dat
graag zo houden. En niet ziek worden van het (laagfrequente) geluid
van windturbines. Als je daarbij in
de Veenkoloniën woont voor de
rust, het open landschap en de donkere nachten, wil je graag dat dit zo
blijft. Dan kom je vanzelf wel in actie.
Het standpunt van Tegenwind
Veenkoloniën wordt soms als onduidelijk ervaren. Laten we hier
helder zijn: wij willen geen enkele
windturbine in ons gebied en zeker
niet onder de condities zoals die
momenteel in Nederland gehanteerd worden. De onduidelijkheid
is vooral een gevolg van de bestuurslagen in Nederland. Wie kan
en mag er beslissen en wat is daarbij doorslaggevend? De voorwaarden, het nut en de noodzaak van
windenergie zijn erg belangrijk.
Een aantasting van je leefomgeving
zou namelijk eventueel te accepteren zijn, als er een duidelijke noodzaak bestond en als je het idee hebt
dat er goed over de voorwaarden is
nagedacht. De discussie over nut en
noodzaak van windenergie op land
wordt door ons vooral in Den Haag
gevoerd. Daar vechten we voor de
’0-optie’. Hiervoor voeren wij geregeld gesprekken met Tweede Kamerfracties, hebben we een manuscript opgesteld met informatie
over windenergie én dragen we alternatieven aan.
Voor wat betreft de voorwaarden
zijn we, behalve met het Rijk, voor-
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¬ Tegenwind Veenkoloniën wil
geen enkele windturbine in het
gebied. Foto: Archief DvhN
al met de provincie bezig. De rijksoverheid heeft op basis van de doelstelling van 14 procent duurzame
energie in 2020 bepaald dat er dan
6000 MW (MegaWatt) windenergie op land moet zijn gerealiseerd.
Voor dit ’landsbelang’ is door de
provincies in 2011 een verdeling gemaakt. Hierbij hebben ook Drenthe
en Groningen zich gecommitteerd,
voor respectievelijk 280 en 750
MW. Drenthe heeft bovendien in
2010 een zoekgebied aangewezen.
Het is een gemiste kans dat de
provincie dit niet heeft uitgelegd
aan de bevolking en dat men ook
geen goede kaders – zoals afstand
en omvang – heeft bepaald die de
bevolking en het gebied zouden beschermen tegen een overkill aan
initiatieven. Deze overkill heeft het
oorspronkelijk in het gebied aanwezige draagvlak voor windenergie
inmiddels compleet weggeslagen.
Als actiegroep hebben we te maken met gemeenten die geen controle meer hebben over het proces
en met provincies die door het ministerie grotendeels buitenspel zijn
gezet, waarbij er een veelvoud van
het toegezegde vermogen dreigt te
worden ingepast door de landelijke
overheid. Wij stellen dat de door de

provincies toegezegde hoeveelheid
windenergie nog steeds ernstige
schade aanricht aan natuur, economie en gezondheid van de bewoners. Er moet zeker niet meer komen dan 280 MW.
Hoewel we helemaal geen windturbines willen, proberen wij toch
met de provincie in gesprek te blijven. Dit om tot de minst schadelijke
inpassing te komen, als wij er niet
in slagen om in Den Haag de windop-land-lobby een halt toe te roepen. Volgens ons kan de provincie
een betere belangenafweging maken voor dit gebied dan het ministerie. Gelukkig begint de Tweede
Kamer dit nu ook in te zien, gezien
de net aangenomen motie die de
Rijkcoördinatieregeling voorlopig
even in de ijskast zet.
Het is toch niet te veel gevraagd
om de schade te willen beperken en
een maximale inspanning te vragen om te zoeken naar de minst belastende oplossing? Wij denken dat
de Veenkoloniën de 14 procentduurzaamheidsdoelstelling kunnen halen zonder windenergie. Dat
zou volgens ons de opdracht moeten zijn: 14 procent duurzaam opgewekte energie in 2020 zonder
ernstige schade aan de woon- en
leefomgeving.
Rob Rietveld is woordvoerder van
Tegenwind Veenkoloniën.
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