
Actiegroepen tegen windparken in Veenkoloniën verenigen zich 

VEENDAM – De actiegroepen PlatformStorm (Drentse Monden), WindNEE (Boerveen), Tegenwind 
Hunzedal (Greveling) en Tegenwind N33 (Veendam, N33) hebben de handen ineengeslagen om goed 
tegenstand te kunnen bieden tegen het plaatsen van windparken in de regio. 

Op de website www.tegenwindveenkolonien.nl is informatie over de verschillende actiegroepen te 
vinden. Ook overkoepelende informatie zal op deze site een plek krijgen. 

Initiatief bij het Rijk 
Rob Rietveld, woordvoerder van de overkoepelende actiegroepen, vertelt over het bundelen van de 
krachten: “Door het samengaan van de parken Boerveen en Greveling hebben de initiatiefnemers 
van de parken het voor elkaar gekregen, dat het initiatief komt te liggen bij het rijk en niet meer bij 
de provincie en de gemeente.” 

“Hierdoor is voor ons ook een andere situatie ontstaan. Naast de benadering van de gemeentelijke 
en provinciale politiek, zullen wij nu ook naar Den Haag gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn 
om deze initiatieven via de landelijke politiek te stoppen.” 

“De politiek heeft in deze economisch kwetsbare omgeving de afgelopen jaren krachtig geïnvesteerd 
in recreatie en toerisme. Met de komst van de mega-windturbineparken worden deze omvangrijke 
investeringen teniet gedaan. Dat zal voor ons de insteek zijn richting Den Haag.” 

De Veenkoloniën één windturbinegebied? 
“De initiatiefnemers praten nog over drie parken. Wij zien het echter als een geheel en ook in de 
procedure zullen deze parken gelijk optrekken.” 

“Als ze de nu aangekondigde hoeveelheid windturbines kunnen gaan plaatsen, dan zal in een straal 
van 30 kilometer rondom de parken de rust, de ruimte en het landschap zodanig worden verstoord, 
dat de geïnvesteerde miljoenen in recreatie en toerisme in één keer teniet worden gedaan.” 

“Tevens wordt het woonklimaat van tienduizenden mensen aangetast. Geluidsnormen worden 
opgerekt naar de norm die geldt voor snelwegen en samen met de slagschaduw zal dit het leven is de 
nu nog pittoreske dorpen in de Veenkoloniën erg onaangenaam maken. Bovendien kan het te dicht 
plaatsen van windmolens bij woningen tot gezondheidsklachten leiden.” 

“Dit heeft dan sterke krimp tot gevolg en het niet meer kunnen ondersteunen van lokale 
voorzieningen. Dit zal de recreatie nog meer schade toebrengen. Een negatieve spiraal komt zo op 
gang. In plaats van strijden tegen teloorgang van de landelijke gebieden wordt dit door de komst van 
deze parken alleen maar versterkt.” 

Van regionaal naar landelijk probleem 
“Den Haag en de initiatiefnemers kunnen hun borst nat maken. Van een regionaal probleem hebben 
de initiatiefnemers een landelijk probleem gemaakt en wij zullen op alle fronten strijden voor het 
behoud van onze leefomgeving.” 

“Het is toch te zot voor woorden dat een relatief kleine groep mensen rijk kan worden van 
windsubsidie, terwijl de inkomsten van andere bedrijven drastisch zullen afnemen. Ik heb nog nooit 
een toerist windturbines zien opzoeken omdat hij ze mooi vindt om naar te kijken. 
Recreatieondernemers kunnen straks wel stoppen met hun activiteiten, aangezien zij, naast een 
sportieve inspanning, de natuur en omgeving gebruiken als visitekaartje voor hun onderneming.” 

 
 



Gevolgen voor werkgelegenheid 
“Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid. In Drenthe zijn in de recreatie en toeristische sector 
14.500 arbeidsplaatsen en dit aantal is de laatste jaren gegroeid. De werkgelegenheid die door de 
windparken wordt gecreëerd is minder dan 1% van dat aantal. Het resultaat van dit sommetje is dus 
makkelijk te overzien.” 

“Als je dan nagaat dat in totaal ongeveer 100 initiatiefnemers er beter van worden en de rest van de 
bevolking de wonden kan gaan likken, denk ik dat we een goede kans maken om te voorkomen dat er 
windturbineparken komen in de Veenkoloniën.” 

Voldoende alternatieven 
“Daarnaast zijn er voldoende alternatieven die minder ingrijpend zijn voor de leefomgeving of 
economische branches. Het is nu al mogelijk om zonder subsidie duurzame stroom op te wekken met 
zonnepanelen.Windturbines op land zijn een tijdelijke oplossing die meer kapot maken dan dat ze 
opleveren.” 

“Wij roepen dan ook de initiatiefnemers en de politiek op om met ons samen te werken en te kijken 
hoe we duurzame energie kunnen opwekken door andere methoden. Op deze manier kunnen meer 
mensen en bedrijven profiteren van duurzame energie.” 

“Als we alle subsidie, die wordt opgeslurpt door de windturbines, verdelen over zonnepanelen en 
bioraffinage (wel op geschikte locaties), zal het voor de gehele omgeving beter worden. Dan komen 
de toeristen naast de natuur, rust en ruimte ook kijken naar onze innovatieve gezamenlijke 
duurzaamheidprojecten en staan de Veenkoloniën op de kaart als een toeristisch én als het 
duurzaamste gebied van Nederland.” 

Meer weten 
www.tegenwindhunzedal.nl 
www.tegenwindveenkolonien.nl 

 


