
Aan de Tweede Kamer fractie van 

Geachte dames en heren, 

Bijgevoegde brief hebben wij onlangs verstuurd. De reden daartoe zal u na lezing duidelijk zijn. 

Dat wij ons nu tot u richten wordt mede ingegeven door de gebeurtenissen in Urk. 

Zonder draagvlak onder de bevolking verrijst daar een enorm windmolenpark en door de toegepaste 

Rijkscoördinatie-regeling en de sterk vereenvoudigde m.e.r. rapportage is er voor de inwoners zo 

goed als geen mogelijkheid een dergelijke, voor hen ongewenste gang van zaken, te voorkomen. 

Voor alle duidelijkheid; Tegenwind N33 is niet tegen windenergie, maar tegen plaatsing van 

windmolens te dicht bij bewoond gebied en daarvan is in onze situatie sprake.  

En er zijn alternatieve locaties aangeboden die minder belastend zijn. 

In de bijgevoegde brief hebben wij verwoord wat ons bezighoudt en sinds 19 januari jl. voelen wij ons 

in een deel van onze bezwaren gesterkt door het Krimprapport van de SER. 

Eigenheid en onderscheidende kwaliteiten zijn daarin de leidraad. Op het eerste gezicht staat dit los 

van de plaatsing van windmolens. Nader beschouwd, zit hier echter wel degelijk een samenhang in. 

De woningmarkt in de betrokken dorpen staat de komende jaren onder druk. Nieuwe inwoners op 

zoek naar een karakteristiek dorp op een acceptabele reisafstand van de economische centra in onze 

provincie kunnen we nu nog verleiden. Maar met dergelijke megamolens die het gebied een 

industriële aanblik geven kunnen we daar vraagtekens bij stellen. 

In zijn brief van 8 november 2010, wijst minister Verhagen de initiatiefnemers op hun 

verantwoordelijkheid om draagvlak te verkrijgen voor het project in de regio. 

Welnu, in deze regio hebben de gemeenten Veendam Pekela en Menterwolde zich al in een eerder 

stadium uitgesproken tegen plaatsing op deze plek. Zij waren het ook die een alternatieve locatie 

hebben aangeboden. Dat er onder de bevolking geen draagvlak is zal duidelijk zijn. 

 

Al met al voldoende redenen om ook uw aandacht voor de voorgenomen plaatsing van windmolens 

langs de N33 te vragen. De komende week zijn er gesprekken met provincie en gemeente. 

Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar het standpunt van uw fractie / partij betreffende de plaatsing 

van windmolens in het omschreven gebied. 

 

Met vriendelijk groet en afwachting van uw antwoord, 

Namens het Platform Tegenwind N33, 

Daan van de Wege 

voorzitter@tegenwindn33.nl 

0598-630021 

06-53213722 

www.tegenwindn33.nl  

 


