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3D presentatie windturbines maakt doemscenario Veenkoloniën zichtbaar
Op maandagmiddag heeft tegenwind Veenkoloniën een door de provincie beschikbaar gestelde 3d
presentatie van de windturbines aangeboden gekregen. Helaas hadden de initiatiefnemers hun
opstelling niet bekend gemaakt, hierdoor werd Tegenwind Veenkoloniën gedwongen zelf de
windturbines in te tekenen. Door op de stoel van de provincie en de initiatiefnemers te gaan zitten
hebben we twee mogelijkheden bekeken. Het eerste horrorbeeld; een landschap vol met industriële
windturbines, alles ingevuld zoals de initiatiefnemers dat zouden willen zien. Het is een
onbewoonbaar gebied, een betonnen, ijzeren en angstaanjagend bewegend oerwoud waar geen
mens of dier zou willen verblijven, laat staan wonen. Hieruit bleek ook dat windturbines in lijn zetten
niets uithaalt. Van bovenaf lijkt het gestructureerd, maar vanuit ooghoogte is het een wirwar van
draaiende wieken en onooglijk hoge masten. Bovendien waren door het ene gebied heen de
windturbines in het volgende gebied te zien, wat het nog duidelijker maakte dat het absoluut in
samenhang moet worden bekeken, ook met het gebied van de N33 erbij.
De tweede presentatie bestond uit wat wij denken dat de provincie wil gaan plaatsen, zij hebben een
doelstelling om 200 megawatt te plaatsen in Drenthe. Op dit moment werkt de provincie aan een
gebiedsvisie Windenergie. Aa en Hunze heeft al aangegeven dat er wat hun betreft maximaal 30
megawatt inpasbaar is. Als je dit doortrekt naar Borger-Odoorn zou het mogelijk zijn dat zij voor 50
megawatt gaan. Ook hier konden wij niet anders concluderen dat er weinig verschil is in het veld
tussen 150 en 200 meter hoge windturbines en dat het op geen enkele manier inpasbaar is in het
landschap zonder schade toe te brengen aan de bewoners en hun leefomgeving. Als er wordt
geplaatst, welk plan dan ook, dan dient de provincie zich tot het uiterste in te spannen om de schade
te beperken en te compenseren.
Er was tijdens de presentatie een vertegenwoordiging van beide gemeenten aanwezig.
De provincie is in samenwerking met de gemeenten bezig om twee informatie avonden te
organiseren, deze avonden zijn voorlopig voor eind maart gepland. Wij vinden het van groot belang
dat u komt om zich te informeren en zullen deze avond daarom ook geen actie gaan voeren maar
vragen u van de gelegenheid gebruik te maken om zelf al uw vragen te stellen.
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