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Aandacht voor ernstige bedreiging door windturbines

Petitie tegen ziekmakende windturbines in de leefomgeving
Tegenwind Veenkoloniën heeft een petitie opgesteld tegen de komst van ziekmakende
windturbines in de leefomgeving. Met de petitie wil de actiegroep de aandacht vestigen op de
ernstige bedreiging die windturbines vormen voor: de leefbaarheid van de omgeving, de
gezondheid en de financiële situatie van omwonenden, de lokale economie, de natuur en de
veiligheid.
Met de bus vertrok een grote groep actievoerders vroeg vanuit Groningen en Drenthe om in
Den Haag de petitie “Geen ziekmakende windturbines in de leefomgeving” aan te bieden.
Het aanbieden van de 3400 verzamelde
handtekeningen (plus nog bijna 900 handtekeningen
van een petitie vanuit het Oldambt) was daarmee een
groot succes.
We kregen de mogelijkheid om, namens alle
bedreigde gebieden in Nederland, de petitie te
overhandigen aan de vaste kamer commissie van
Infrastructuur en Milieu en daarbij te wijzen op de vele
nadelen die kleven aan windturbineparken.
Commissie voorzitter mevrouw Snijder-Hazelhoff (zelf
inwoner van het Groningse Wagenborgen) beloofde
de door ons verstrekte petitie en het manuscript onder
de aandacht te brengen van alle commissieleden en
aandacht te zullen schenken aan de door ons
vermelde bezwaren en vragen.
Er was een grote betrokkenheid van bijna alle fracties
voor onze petitie en waren de kamerleden aanwezig
tijdens de aanbieding.
In het tevens overhandigde manuscript wordt dieper ingegaan op deze nadelen zoals de
minimale opbrengst ten opzichte van de hoge kosten, de gezondheidsrisico’s, de opgerekte

geluidsnormen en de verre van democratische wijze waarop het gehele realisatie proces
plaatsvindt. Dit informerende manuscript, inclusief rapportages en onderzoeken vanuit de
hele wereld, zal verspreid worden onder de Tweede Kamer leden. De actievoerders ervaren
nu vaak in gesprekken een leemte aan kennis en willen hun verworven kennis, door het
aanbieden van het manuscript, delen met de beleidsmakers en uitvoerders.
De actievoerders, komende vanuit alle windstreken van Nederland, waren gewapend met
spandoeken met leuzen als “Green? Greed!” , “Windturbines verwoesten onze gezondheid”
en trokken de aandacht door het zingen van protest liederen. Zij riepen de Tweede Kamer
leden op om nog eens goed tijdens de komende bezuinigingsronde na te denken over de
kosten en baten verhouding en zich daarvoor in te lezen in de materie door middel van het
aangeboden manuscript.
De aanwezigheid van ons in Den Haag was zeker opvallend en zeer nuttig. Gelukkig waren
er diverse kamerleden die na de aanbieding van de petitie de moeite namen om buiten de de
aanwezige actievoerders in gesprek te gaan. We hebben indruk gemaakt in Den Haag!
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Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Rob Rietveld, woordvoerder Tegenwind
Veenkoloniën, 06-46375095

