
 

 
 

 

Nieuw-Buinen, 15 februari 2018 

 

Aan de heer drs. E.H.Th.M. Nijpels, lid borgingscommissie van de SER en  

aan de sociale partners van de SER 

 

Geachte heer Nijpels en geachte sociale partners van de SER,  

 

Namens Tegenwind Veenkoloniën, de overkoepelende organisatie van actiegroepen tegen de 

plaatsing van windturbines van Delfzijl tot aan Coevorden, brengen wij met nadruk onder uw 

aandacht dat u het democratisch klimaat in Nederland, in het bijzonder in onze regio’s in Groningen 

en Drenthe door de dwangmatige windmolenobsessie en door het bij monde van de heer Nijpels 

promoten van dwangmiddelen die thuishoren in een dictatuur, sociaal, economisch en 

landschappelijk onherstelbaar en volstrekt onnodig wordt verziekt. 

  

Wij verzoeken u de elementaire normen van onze democratische rechtsstaat in acht te nemen door 

de door u  voorgestelde maatregelen ten aanzien van wind op land, zoals genoemd in het persbericht 

van dinsdag, 13 februari 2018:  “Doelen energieakkoord binnen bereik, tijdspad kritisch” terug te 

nemen en wij vragen uw sociale partners met klem zich te distantiëren van deze door u voorgestelde 

aanpak. 

 

Met groeiende verbazing stellen wij vast dat u eraan voorbij gaat dat windturbines op land met alle 

bijkomende schade met miljarden aan subsidie moeten worden gefinancierd, terwijl dat op zee 

zonder subsidie kan; reden waarom wij uiterlijk as. vrijdag uitleg van u eisen aan de burgers en de 

politiek waarom u voor deze ramkoers kiest en daarmee vele onnodige miljarden aan subsidie over 

de balk wil gooien. 

 

Wij verzoeken u dan ook kennis te nemen van bijgevoegde door Tegenwind Veenkoloniën 

opgestelde verklaring en deze te agenderen in uw zgn.  borgingscommissie en in de andere SER-

gremia.  

 

Tegelijkertijd dagen wij u uit om met ons in onze regio’s een democratisch debat met ons aan te gaan 

en daarmee kennis te nemen van en in te zetten op het hier, binnen alle kaders welke daaraan 

gesteld zijn, met draagvlak onder de bevolking meer dan te voldoen aan de 

duurzaamheidsdoelstelling. Daartoe zijn hier mogelijkheden, anders dan met wind, te over! 

 

Namens Tegenwind Veenkoloniën ( de samenwerkende actiegroepen tegen windenergie in 

Groningen en Drenthe), 

 

Dhr. J.L. Nieboer, voorzitter  

Tel. 0599-850077, Mob. 06-52393215 



 


