Inspraak 11 juni Provinciale Staten Drenthe

Geachte voorzitter en statenleden,

Mijn naam is Karl Voshaart. Ik ben woonachtig op het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen. Voor mij
de mooiste plek in Nederland, waardoor ik niet de behoefte heb om mijn vakanties ergens
anders door te brengen. Echter sinds begin 2011, nu zo een 3,5 jaar geleden is bij de
bewoners bekend geworden dat er plannen zijn tot realisatie van een Windturbinepark. Dat
windturbines ook nadelen hebben is ons destijds niet verteld door de initiatiefnemers, alleen
de voordelen werden benoemd. Als bewoner heb ik mij zelf moeten informeren en nog
erger mijn medebewoners ook moeten informeren dat er ook nadelen aan windturbines
kleven. Al met al ingrijpende en bewogen jaren hebben nu al vele bewoners in de
Veenkolonieёn ondergaan. Dat windturbines niet alleen een fysieke beweging voortbrengen
maar ook een grote beweging in onze maatschappij veroorzaken kan niemand ontkennen.
En over deze beweging wil ik het graag met u hebben. Aller eerst zijn de bewoners in
beweging gekomen om voor hun rechten op te komen. Dit uitte zich in extreme stellingen
met soms heftige emoties, maar ook in een georganiseerde vorm die maximaal de spelregels
in de politiek probeert te respecteren. Hierdoor hebben veel bewoners kunnen waarnemen
dat de politiek in beweging kwam en komt. De gemeenteraad en burgermeester in BorgerOdoorn stonden vorig jaar achter de meerderheid van haar inwoner s en wees de
gebiedsvisie af. Zelfs de 2e kamerleden zijn overtuigd van veel van onze argumenten.
Hierdoor besloten zij op 24 april jl. tot het indienen van 19 moties. Daarvan werden 8 moties
aangenomen, allen gunstig voor (toekomstig) omwonenden van windturbines. Volop
beweging in Den Haag dus.

Genoeg voorbeelden voor de provinciale staten om ook in beweging te komen. Aan
aandacht van bewoners mag deze Staten niet klagen de afgelopen jaren. Bewogen
bijeenkomsten in Valthermond en Annen , mee praten met de gebiedsvisie, overleg met
politieke fracties, inspreken in dit huis, 1000en zienswijzen en zelfs een ongeldig
burgerinitiatief en daarna met gemak genoeg handtekeningen voor een geldig
burgerinitiatief hebben aangetoond dat beweging recht doet aan een meerderheid van de
bevolking. Echter deze staten blijft krampachtig vast houden aan besluiten die voor 2011
zijn genomen. Dit terwijl er zeker mogelijkheden waren en zijn om binnen alle
onomkeerbare besluiten recht te doen aan wensen van de bewoners van de Veenkolonieёn.

Daarom hierbij mijn vriendelijke verzoek meer te ondernemen voor de bewoners en uw
verantwoordelijkheid te nemen om met een maximaal aan inspanning zorg te dragen voor
de juiste keuzes.

Want wat gebeurt er wanneer de nieuwe coalitie in Emmen tegen de huidige windturbine
plannen blijft. Wat gebeurt er met de 35,5 MW die nog ergens zwevende is. Wat gebeurt er
als de 150 MW niet op de 3 lokaties in Borger-Odoorn en Aa&Hunze passen. Minister Kamp
weet het wel, in de Rijskcoördinatie Regeling Drentse Monden en Oostermoer kan prima
245,5 MW.

Laat u het hier zo ver komen of zou u kunnen beslissen in navolging van de 2e kamer dat de
weerstand tegen hernieuwbare energie zo laag mogelijk moet zijn en er alternatieve locaties
kunnen worden aangedragen.

Zoals een makelaar zou zeggen er zijn 3 belangrijke punten bij de verkoop van een woning.
1. Lokatie. 2. Lokatie en 3. Lokatie. Ditzelfde zou voor windturbines moeten gelden.1. Lokatie
zover mogelijk van de bewoning. 2. Lokatie op basis van draagvlak. 3. Lokatie op basis van
passende omgeving als industrieterreinen of snelwegen.

Dat deze keuze in het verleden, voor 2011 niet is gemaakt kan ik nog enigszins inkomen ,
maar dat deze Staten op dit moment na 3,5 jaar onrust niet tot een ander besluit kan komen
kan en wil ik niet begrijpen. Alles beweegt in windurbine-land en ook de bewoners hebben u
genoeg brandstof gegeven om in beweging te komen. Alstublieft kom in beweging en zet u
in voor alternatieve lokaties buiten de Veenkolonieёn.

Ik dank voor uw aandacht.
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