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Geachte heer, mevrouw, burger en bestuurder,
Namens Tegenwind Veenkoloniën brengen wij met nadruk onder uw aandacht dat
Nijpels met zijn laatste uitlatingen in het recente persbericht van zijn zgn.
borgingscommissie (13-2-2018) het democratisch klimaat in Nederland verziekt. In het
bijzonder in onze regio’s in Groningen en Drenthe hebben wij al te maken met de
negatieve gevolgen voor de burgers van het van boven af opgelegd energiebeleid van
EZ, zoals hij dat propageert. Het hoofdbestanddeel daarvan is een dwangmatige
windmolenobsessie, waarbij met doorzettingsmacht-wetgeving zoals de Crisis en
Herstelwet en de Rijks Coördinatie Regeling de gemeenten en de burgers buiten spel zijn
gezet. Zoals professor Koers in 2015 op een symposium vaststelde : “De vijand van de
democratie is Den Haag”. Met deze wetgeving is ook de rechterlijke macht de
mogelijkheid ontnomen om het juridisch verzet tegen bijvoorbeeld de allang
achterhaalde windmolenparken ten gevolge van dit energiebeleid effectief te honoreren.
Het energiebeleid van EZ is dan ook volkomen mislukt en hangt aan elkaar van
miscommunicatie en desinformatie, hele leugens en halve waarheden, met als enige
reden om te verhullen dat men op landelijk niveau (Economische Zaken, de Ser) apert
verkeerde keuzes heeft gemaakt in het stellen van de energiedoelen.
Iedereen weet allang dat windenergie op land hier geen goede keuze is, omdat
windmolens niet in ons daarvoor veel te kleine land inpasbaar zijn, niet uit kunnen,
onoverzienbare omgevings- en gezondheidsschade veroorzaken en dat daarmee de
energiedoelstellingen niet behaald kunnen worden.
In plaats van deze keuze voor wind op land, die stamt uit de tijd dat er nog geen goede
alternatieven voor duurzame energie bestonden, te corrigeren wil Nijpels er nog een
schepje bovenop doen door het inzetten van nog meer dwangmiddelen, welke passen in
een dictatuur, maar niet thuishoren in een democratie. Als Tegenwind Veenkoloniën
nemen we daar krachtig stelling tegen.

Het optreden van Nijpels is ook nog eens slecht voor het draagvlak onder de
energietransitie, er ontstaat zelfs al weerstand tegen zonneweiden, en is heel slecht voor
onze democratie.
Tevens gaat Nijpels eraan voorbij dat windturbines op land met alle bijkomende schade
met miljarden aan subsidie moeten worden gefinancierd terwijl dat op zee zonder
subsidie kan.
Wij roepen alle democratische krachten dan ook op om onze democratie te verdedigen
tegen figuren als Nijpels en met ons op te komen voor een democratische
energiepolitiek die wel samen de bevolking tot stand komt en daarmee zonder de inzet
van dwangmiddelen zoals voorgesteld door Nijpels, wel op draagvlak kan rekenen en
eisen uiterlijk vrijdag as. van Nijpels uitleg aan de burgers en de politiek waarom hij voor
deze ramkoers kiest en daarmee vele onnodige miljarden aan subsidie over de balk wil
gooien.
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