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Duurzaamheidsverklaring en stellingname door Tegenwind Veenkoloniën
Dhr. Nijpels en de SER roeren zich opnieuw over het nog lopende en op ondemocratische
wijze tot stand gekomen energieakkoord. De steun voor dit akkoord is door burgers en
regionale bestuurders is ver te zoeken, mede door de top down benadering waarmee dit
akkoord tot stand is gekomen, waarbij door de opstellers ervan een groot gebrek aan
respect voor essentiële democratische normen is getoond.
Verder is het zo dat de sociale, economische effecten en de gevolgen voor de welvaart, het
welzijn en de gezondheid van burgers door dit akkoord en door het door EZ gevoerde
energiebeleid dramatisch zijn. De onoverzienbare zware lasten worden op de zwakste
schouders afgewenteld. De energie-armoede is in Nederland onmiskenbaar gegroeid en is
een groot sociaal probleem geworden. Geen woord wijden dhr. Nijpels en de SER over de
exorbitant hoge energierekeningen voor de huishoudens, die de komende jaren met 40 %
verder zullen stijgen. Hele woongebieden worden in een klap industriegebieden van de
zwaarste soort, waar wonen voor velen onmogelijk wordt.
Het zijn de rijken en een aantal uitverkoren bedrijven die aan deze politiek enorm verdienen.
Uit de door de burgers op te brengen miljarden aan energieheffing, waaruit subsidies
worden aangewend teneinde de verkeerde keuzes in het energieakkoord te bekostigen. Het
meest schrijnende voorbeeld van een historische foute keuze daarvan zijn (nog steeds terug
te draaien plannen voor) windturbines op land.
De belangrijke conclusies die in de kosten/baten analyse van het CPB (14 juni 2013) zijn
vermeld vind men ook nu niet terug in het nieuwe energie akkoord: Men wil blijven geloven
in de windfabel!, immers iedereen weet:
- Windenergie levert geen CO2-reductie in een wereld met emissiehandel
- Effecten voor de werkgelegenheid zijn nihil
- Omgevingsschade is gigantisch
Stuitend is dat de werkelijke enorme negatieve maatschappelijke effecten van windturbines
op land, welke niet worden opgenomen in de business case, totaal worden genegeerd.

Geen enkele aandacht is er voor de effecten op de bevolking die nu al in de planfase en op
korte en lange termijn overlast zal ervaren van het hier beoogde windpark.
Op dit moment staan de slachtoffers van de Groningse gaswinning met hun psychische
klachten door de wijze waarop zij behandeld zijn door de overheid in de belangstelling. Het
realiseren van grootschalige windparken in de Veenkoloniën zal een enorme en minstens zo
grote impact hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid van haar inwoners. Laat het
niet zover komen dat de heer Nijpels zich straks moet verantwoorden als de gevolgen van dit
energie akkoord voor de bevolking duidelijk worden! De schade is dan al veroorzaakt en
daarmee is windenergie op land, naast het gaswinningsdrama als het grootste schandaal
van de vorige eeuw, het grootste schandaal van deze eeuw. Stop daarom omiddelijk met
deze zieke hang naar windturbines op land en zet in op de vele goedkopere en effectievere
vormen van duurzame energie, zonder omgevingsschade te veroorzaken.
Dhr. Nijpels en de SER gaan dan ook volledig voorbij aan het slecht onderbouwde, op
Rijksniveau bedachte en met onjuiste analyses omgeven energiebeleid. Elke reflectie over de
eigen fouten en door hun gemaakte verkeerde keuzes ontbreekt. Onverdroten, blind voor de
werkelijkheid, blijven dhr. Nijpels en de SER inzetten op het doordrukken van windmolens op
land. Tegen de besluitvorming van de lokaal gekozen gemeenteraden en de burgers in willen
dhr. Nijpels en de SER nog meer overheidsinvloed uitoefenen om de bestaande
windmolenplannen op land door te drukken.
Verder wijzen wij erop dat 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.
In plaats van wat te doen met de erkenning dat de het besluitvormingsproces onjuist is
verlopen, de weerstand tegen het gekozen middel (grootschalige windindustrieterreinen) te
erkennen en de windmolenplannen in te trekken, willen dhr. Nijpels en de SER extra dwang
uitoefenen. In een democratie horen echter foute besluiten teruggedraaid te worden. Aan
dat principe laten dhr. Nijpels en de SER zich niets gelegen liggen, zodat wij iedereen binnen
zijn of haar mogelijkheden oproepen om, na het negeren van de waarschuwingen tegen de
gaswinningseffecten, aan dit foute en grote schade veroorzakende beleid van Nijpels en de
SER, nu het nog kan, een keihard halt toe te roepen.
Helaas hebben wij en velen met ons vastgesteld dat met mensen als dhr. Nijpels en de SERborgingscommissie de democratie geen vijanden meer nodig heeft.
Wij zullen ons derhalve met alle kracht in blijven zetten tegen deze dictatoriale en apert
onjuiste opstelling van dhr. Nijpels en de SER en roepen alle democratische krachten op om
met ons te verhinderen dat de windtubineplannen in onze regio’s in Groningen en Drenthe
doorgedrukt worden 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.

Ondemocratische besluiten, al dan niet gelegitimeerd door rechterlijke uitspraken, horen in
een democratie teruggedraaid te worden.
Tegenwind Veenkoloniën zal zich onverminderd in blijven zetten tegen de
windturbineplannen in ons gebied, totdat de politiek deze plannen heeft ingetrokken.
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