Tegenwind Veenkoloniën

Een samenwerking van:
Platform Storm (Borger-Odoorn)
Tegenwind N33 (Veendam)
WindNee (Boerveen)
Tegenwind Hunzedal (Greveling)
Tegenwind Weijerswold (Coevorden)
Persbericht aanbieding Burgerinitiatief
Veenkoloniën, 26 juni 2013

Geachte Media,
Vandaag zal er het Burgerinitiatief worden aangeboden aan de CvdK van Drenthe, dhr. J. Tichelaar.
Dit zal gebeuren in de centrale hal van het provinciehuis voorafgaande aan de behandeling door
Provinciale Staten van de Gebiedsvisie wind. Aanvang van de aanbieding is om 18:45u.
Vanuit de achterban van de actiegroepen wordt de behandeling van de gebiedsvisie wind door de
Provinciale Staten aangegrepen om nogmaals duidelijk te maken dat men geen windturbines in hun
gebied wil, en zeker niet op de manier waarop dit proces in het geheel is gelopen en nog steeds
loopt. Het realiseren van de, vanuit het rijk, opgelegde hoeveelheid windenergie (285,5 MW voor
Drenthe) wordt op een regenteske wijze aan het gebied opgelegd. De democratische legitimiteit is
erg twijfelachtig mede gezien het feit dat een deel van de bevolking niet in staat is gesteld om
zienswijzen in te dienen op de aanwijzing van hun gebied en daarmee ook niet in beroep is kunnen
gaan tegen de aanwijzing van het zoekgebied. De bewoners zullen dit inhoud gaan geven door een
ludieke actie die symboliseert hoe men denk dat dit zal uitpakken voor de Drentse Veenkoloniën.
Een gedeelte van deze mensen zullen zich verzamelen bij de rotonde van Gieten en vanaf daar
gezamenlijk optrekken richting het provinciehuis in Assen (vertrek 18:00u).
Het is nog steeds erg onduidelijk wat de argumenten zijn die ten grondslag liggen aan de keuze van
het huidige zoekgebied voor windenergie en Drenthe, maar ook wat de argumentatie is om geen
windenergie buiten dit zoekgebied mogelijk te maken en daarmee het aangewezen zoekgebied te
ontlasten van hun realisatie druk.
Bij dit persbericht het aanbiedingsformulier van het Burgerinitiatief en de tekst zoals zal worden
uitgesproken tijdens de aanbieding.
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