Insprekers tegen
windmolens
wekken ergernis
Actievoerders grijpen
elk agendapunt met energie aan voor protest
3 Stijkel (ChristenUnie)
haalt hard uit richting
Platform Storm
3

Door Jaap Kiers
Assen Een deel van Provinciale
Staten in Drenthe is het flink beu
dat tegenstanders van windenergie
steeds weer hun protest kracht bijzetten in het Provinciehuis.
De actievoerders grijpen elk
agendapunt met het woord ’energie’ erin aan om met een inspreekbeurt hun ongenoegen kenbaar te
maken. Ook als het onderwerp niet
eens direct betrekking heeft op
windmolenplannen.
Gisteren weer, bij de behandeling
van de energiepotentiekaart van
Drenthe. Normaal zou er geen
krantenregel aan worden gespendeerd, hoe fraai uitgevoerd die
kaart ook is. Ze geeft gedetailleerd
aan waar in Drenthe potentie is
voor de winning van energie uit
windkracht, zonne-energie of
aardwarmte. Een informatief stuk,
geen beleidsstuk. Over waar dat

¬ Margriet Stijkel
ook wenselijk zou zijn wordt met
geen woord gerept, concreet
nieuws is er derhalve niet.
Vorige maand was een niet of
nauwelijks concreter verhaal, de
Drentse energiestrategie, aanleiding voor negen tegenstanders van
windmolens in te spreken. Op 25
september gaf commissaris van de
Koning Jacques Tichelaar opdracht
de Statenzaal te ontruimen toen
een grote groep actievoerders de
vergadering verstoorde. Die ontruiming was, na een lange schorsing,
uiteindelijk net niet nodig.
Het markeerde wel een nieuw
vergaderprotocol, gisteren nog niet
vastgesteld, maar al wél van kracht.
Spandoeken moeten in de hal blijven, bezoekers moeten zich laten
registreren, de pers moet op zijn

plek blijven (ook camera’s) en de
commissaris van de Koning kan als
daar aanleiding toe is de zaal laten
ontruimen. En, niet in de notitie
maar wel in de zaal: extra beveiliging.
Overdreven, want met twee insprekers en geen actievoerders was
het rustig deze keer. Janet Holtkamp, eerder al eens insprekend,
ergerde een aantal fracties door op
de vraag wat ze van de energiekaart
vindt te antwoorden: "O, geen idee."
Met name de PVV, gekend tegenstander van windenergie, probeert
de actievoerders uitgebreid aan het
woord te laten, andere fracties vinden dat onzin.
Ook Jan Nieboer, die al vaker als
gast optrad vond weinig gehoor.
Wel werd hij gekapitteld door Margriet Stijkel (ChristenUnie) die
vond dat Platform Storm stijlloos
en respectloos opereert. Ze doelde
op een groot spandoek dat als condoom was gedrapeerd op het
kunstwerk aan de Mondenweg.
"Wat daar opstond ga ik absoluut
niet herhalen", stelde Stijkel. Naspeuring leerde dat het de tekst
’door noabers genaaid’ betrof. Stijkel: "Ik schaam me daar voor."

