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Burgerparticipatie windparken is rookgordijn
Initiatiefnemers voor windparken in de Veenkoloniën zien burgerparticipatie zitten, was te lezen in
het Dagblad van het Noorden op 9 november jongstleden. Tegenwind Veenkoloniën vraagt zich
echter ten sterkste af of dit de burger daadwerkelijk profijt gaat opleveren. Is deze oproep tot
participeren niet anders dan gewoon een rookgordijn, waarachter de teloorgang van de Veenkoloniën
als uniek gebied schuilgaat?
De term burgerparticipatie doet direct geloven dat je bij aanschaf van obligaties of investering in
coöperatief verband mede-eigenaar wordt, en dus ook mag meedenken en meebeslissen. Dat is nog
maar de vraag. Wij zetten grote vraagtekens bij het gegeven dat initiatiefnemers als de Raedthuys
groep en DEE zich dat uit handen laten nemen en de regie over hun eigen initiatief hierdoor dreigen
kwijt te raken. Waar de initiatiefnemers reeds alles lijken te hebben geregeld en vastgelegd, kan van
werkelijke participatie en medezeggenschap geen sprake meer zijn. Door achter de rug van de
bevolking om, zonder direct betrokkenen zelfs maar goed te hebben geïnformeerd, naar het rijk te
gaan en zich te verschuilen achter de rijkscoördinatieregeling, hebben de initiatiefnemers elke
geloofwaardigheid met betrekking tot eerlijke motieven voor participatie verspeeld. Hoe groen ze
zich ook willen doen voorkomen, de belangrijkste drijfveer van de initiatiefnemers is eigen gewin.
Daarbij, er is geen enkele garantie dat participeren in windenergie daadwerkelijk tot profijt leidt.
De deelnemer krijgt te maken met bijvoorbeeld het overduidelijke nadeel van windenergie, namelijk
de afhankelijkheid van de hoeveelheid wind. Ook is de energieprijs onzeker, onder andere door de
overproductie die op dit moment al een feit is.
Erger nog, de deelnemer stemt toe in een forse waardevermindering van zijn huis en zijn omgeving,
met als gevolg sneller en sterker doorzettende krimp en alles wat daarmee samenhangt.
Tegenwind Veenkoloniën is voor het behoud van een leefbare omgeving en daarmee het behoud van
de gezondheid van de mensen die in dit gebied wonen. Het unieke van dit prachtige gebied, waar het
weids is, rust heerst en waar het ’s nachts aardedonker en stil is, mag en kan niet worden
opgeofferd.
De initiatiefnemers denken het leed te kunnen verzachten met de oprichting van een fonds, waaruit
maatschappelijke doelen in de regio ondersteund kunnen worden. Maar kan het geld dat de
initiatiefnemers ter beschikking stellen ooit opwegen tegen de overlast die de windturbines zullen

veroorzaken: geluid, lichtvervuiling, waardevermindering huizen, laagfrequent geluid, verminderd
woongenot, gezondheidsproblemen, aantasting landschap, aantasting recreatie en de toename
krimp?
Voor direct omwonenden is er bovendien deze overweging: bij participatie in de initiatieven
verspeelt men alle rechten op schadevergoeding.
De energiemarkt is door allerlei technologische ontwikkelingen, internationale afspraken en per land
verschillende bepalingen zo ingewikkeld geworden, dat zelfs de deskundigen continu met elkaar in
de clinch liggen over welke vorm van energie-opwekking het beste antwoord geeft – hoe moet je dan
als burger een keuze kunnen maken?
Hoe dichter bij de burger hoe beter, is onze opvatting. Burgerparticipatie zou in dit geval eigenlijk
moeten zijn: burgerinitiatief. Als er sprake is van ingrijpende gevolgen kan een burgerinitiatief alleen
doorgang vinden als er een meerderheid van de bevolking aantoonbaar bij betrokken is of het actief
ondersteunt. Zonder die meerderheid zou er überhaupt niets gerealiseerd kunnen worden.
Gordijnen zijn dan overbodig, want iedereen weet waar het over gaat.
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