
Geachte voozitter en leden van de Provinciale Staten van Drenthe,

Mijn naam is Jan Nieboer, ik ben geboren en getogen in de Veenkoloniën in woon sinds 1979
op het Noorderdiep 75 te Tweede Exloërmond.

De reden dat ik hier inspreek komt mede voort uit de inhoud van de brief die namens platform
Storm naar u allen is gestuurd.

Graag vraag ik ook op deze plaats uw aandacht als Provinciaal bestuurder voor de inmiddels
ook in Nederland zich voordoende schadelijke effecten van in ons land gerealiseerde
windturbines.

Dat die schadelijke effecten in ons land alleen maar te voorkomen zijn, door niet te kiezen voor
windenergie op land, is een zich helaas steeds vaker bewezen feit. Een duidelijk voorbeeld van
bestuurders die hun oren lieten hangen naar de initiatiefnemers is Houten; de windturbines
worden daar faalpalen genoemd en het regent daar klachten over de windturbines, waaruan er
al een aantal op last van de rechter zijn stilgezet.

lk roep u allen dan ook op om met alle kennis over de lange reeks negatieve effecten van
windturbines die ook in de aan u gezonden brief zijn opgenomen, in het belang van mens en
dier niet meer bewust kiezen voor de dramatische sociaaleconomische, psychische en fysieke
gezondheidsschade en vele andere voorspelbare negatieve effecten welke de plaatsing van
windturbines veroozaakt.

lk kan mij dan ook niet voorstellen dat u als Provinciaal bestuurder en als mens met alle kennis
die inmiddels voorhanden is, nog kunt en wilt verantwoorden dat windturbines en dan ook nog
met een verwijzing naar het etiket "duuzaam", prima passen in woonomgevingen zoals de onze,
terwijl u weet dat windturbines juist het tegenoverstelde effect veroozaken, nl; zij ontwrichten de
omgeving duuzaam en roepen bij mensen en bedrijven duuzaam vluchtgedrag op met grote
financiële en helaas ook duuzame gezondheidsschade tot gevolg.

Ten overvloede refereer ik hier aan het ondezoek over de effecten van windturbines wat
woningcorporatie Lefier liet uifuoeren onder hun huurders. lk hoor het u al zeggen; wat moeten
we dan? Dat is erg simpel; kijk rond en zie hoeveel mensen nu alzelf investeren in
zonnepanelen. Maar dat niet alleen, ik ben nu zelf betrokken bij een particulier initiatief in 2e
Exloërmond waar een privé persoon eerdaags met een door de Gemeente Borger-Odoorn
verleende vergunning een zonnepanelen weide van 1,5 ha realiseert waarbij de opbreng st 1,2
MW is. Die dingen zie je niet omdat ze maar 60 cm hoog zijn, ze draaien niet, ze trillen niet, ze
vernielen de omgeving niet, zeztln niet afhankelijk van wind en ze leveren daarom iedere dag
dat het licht is energie en, veel belangrijker, geen enkele bewoners is tegen; over draagvlak
gesproken...

Beste bestuurderen, neem de inhoud van de door Platform Storm gestuurde brief ter harte en
put uit de lange reeks daarin genoemde argumenten, zodat u uw verantwoordelijkheid naar de
duizenden bewoners kunt nemen en met rechte rug al datgene kunt doen wat nodig is om
duuzaam ezen behalve windturbines in, in dit geval, onze woonomgeving

lk en de duizenden medebewoners aldaar rekenen daartoe op u aller inzet, niet vanuit



partijpolitieke overwegingen, maar in deze alleen uit mijn belangen als mens en de belangen

van aldie andere mensen in onze woonomgeving!

Maar dat niet alleen, wijs ook uw representanten in de 1e en de 2e Kamer op al deze

argumenten en op de meer 130 actieve actiegroepen tegen windenergie in woongebieden; zij

vertellen u in ieder geval geen sprookjes en zo voorkomen we met u als deskundige bestuurders

dat het drama die zich rond de aardgaswinning in onze buurprovincie voltrok, hier uitblijft.

Geachte statenleden, ik sluit af en vraag u de teloorgang van de Veenkoloniën, een uniek deel

van onze en uw Provincie te voorkomen door in het u bekende belang van uw Provinciale

medemensen, maar ook in uw belang als Provinciebestuurder keihard nee te zeggen tegen

windturbines in de Veenkoloniën.

lk dank u voor uw aandacht.

(Assen, 11-06-2014)


