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Nieuwste Blamage
De Nederlandse staat moest zich onlangs in Geneve verantwoorden voor het VN Comite
voor Economische, Sociale en Culturele Rechten. Er werden Onder meer vragen gesteld
over de gang van zaken in de wingewesten Groningen en Drenthe waar de gaswiaaiag de
windturbines al jaren voor nijpende problemen zorgsen.
Naar nu blijkt heeft de vertegenwoordiging van het Rijk de mensenrechtencommissie
van de Verenigde Naties niet geheel gerust kunnen stellen In de afsluitende rapportage
etaleert het VN comité. ernstige zorgen over de veiligheid van de Groningers en de
Drenten en de schade die wordt aangericht aan de waarde van hun huizen, aan het
unieke Veenkoloniale landschap, het ondernemersklimaat en aan de welvaart, het welzijn
en de gezondheid van duizenden bewoners.
Het VN-comité vraagt de Nederlandse regering er voor te zorgen dat bedrijven op
Nederlands grondgebied zich houden aan de mensenrechtennormen. Eén daarvan is het
sociaal economische grondrecht om veilig en ongestoord te kunnen wonen. De fysieke
veiligheid en mentale gezondheid van Groningers en Drenten dient te worden
beschermd. Hiervoor moet een effectief toezichtmechanisme worden opgesteld, aldus
het comité.
Hoewel de aanbeveling en niet juridisch bindend zijn, concluderen juristen dat het een
sterk signaal is aan de Nederlandse overheid. Die heeft de zaken in het gasgebied
kennelijk niet op orde en moet dus zorgen dat dieproblemen in Groningen worden opge
lost.
De uitspraak is blamerend voor de Nederlandse regering. Den Haag dat altijd heel goed
lijkt te weten hoe problemen overzee opgelost moeten worden, blijkt niet bij machte de
veiligheid van de eigen inwoners te garanderen
Voor het demissieaaire kabinet komt het VN rapport bovendien op een netelig moment
De oplossing van de problemen in Groningen en Drente is één van de belangrijke
bespreekpunten in de rermarie coalitie, die met een krappe meerderheid van één
parlementariër grote risico's loopt.
Voorts wordt vandaag de afhandeling van de schade besproken in - een plenair debat in
de Tweede Kamer.
Volgende week buigt de Raad van State zich over de aezwarea tegea het
gaswiaaiagsl'lfta negatieve gevolgen van het destijds tegen alle adviezen in doordrukken
van de windplannen in Groningen en Drenthe VMt-doorminister Kamp. Ook daar zal
belangstellend worden gekeken naar de bevindingen van de VN.

GeFlit 'fan Hefslet Jan Nieboer

@ hoofdredactie@dyhn.nl info@tegenwindveenkolonien.nl


