
 

Stichting Platform Tegenwind N33 

NIEUWSBRIEF  NR. 3 
Geweldig bedankt, inwoners van Veendam, Menterwolde en medestanders 
uit andere gemeenten. Dankzij jullie kunnen we niet meer worden genegeerd 
in Den Haag. Geen draagvlak voor Windpark N33, dat mag duidelijk zijn. 
 

Toen de doos met machtigingen werd verzonden was de stand 2147. Met de nagezonden machtigingen gaan we over 
de 2200 heen. En we krijgen nog steeds machtigingen binnen. Jammer, omdat de inlevertijd is verstreken en 
opsturen nu geen zin meer heeft. Een geweldig resultaat dus. Helemaal als je bedenkt dat dit met een beperkt aantal 
vrijwilligers is gerealiseerd. Vrijwilligers, bedankt! Hoeveel zienswijzen er zijn ingediend vernemen we binnenkort. 
 

Opmerkelijke zaken voor u opgetekend door Tegenwind N33. 
 

Vernomen van een medewerker van KDE . (KDE is met Blaaswind innitiatiefnemer van Windpark N33) 
Hij meldde het voornemen van KDE om leden van het college en van de raad van Menterwolde te beïnvloeden. 

Als het College en de Raad positief mee zouden werken om het windpark te kunnen realiseren, dan had KDE nog wel 
een zak geld om leuke dingen voor de Gemeente Menterwolde mee te doen. En dat met subsidiegeld dat door de 
burgers als belastinggeld is betaald. Kraaltjes en spiegeltjes politiek.  
 
Van het GroenLinks Statenlid Mario Post, voorheen wethouder te Menterwolde hadden we in Muntendam al 
begrepen dat hij voorstander van het Windpark N33 is. Hij is van mening dat de bevolking er meer van moet 
profiteren. Wat heet profiteren als een groot gedeelte van de inwoners 20 jaar overlast van het park gaat 
ondervinden vragen wij ons af. Die zelfde heer Post heeft openlijk verkondigd in gesprek te zijn met KDE (in het kader 
van; voor wat, hoort wat) om acties vanuit de politiek te ondersteunen om het Windpark N33 te kunnen realiseren. 
Geld is blijkbaar belangrijker dan het welzijn van de mensen.  

Opmerkelijk is de draai van de provincie. Plotseling is er wel aandacht voor de overlast die de inwoners van Veendam 
en Menterwolde van het park langs de N33 kunnen ondervinden. Vanwaar die draai? Zou het liggen aan de massale 
weerstand die de windparken oproepen in Groningen en Drenthe en zou het te maken hebben met de gerichte 
voorlichting en de gerichte acties van de actiegroepen in de regio? Als ze nu in Den Haag ook nog eens zouden willen 
luisteren. Opmerkelijk nieuws vanuit Den Haag is wel de opstelling van Diederik Samsom van de PvdA. Altijd een 
verwoed voorstander van o.a. windenergie en nu tegen de wilde plannen waarbij, zoals hij zegt, de mensen de 
parken door de strot worden geduwd. Hij werkt niet mee als er niet een breed gedragen en ambitieus duurzaam 
energiebeleid aan ten grondslag ligt. 

In een tijd van recessie, waar op elementaire zaken moet worden bezuinigd, stromen miljarden euro’s subsidie naar 

de windmolenlobby die zonder die subsidie nooit een windmolen meer zou bouwen omdat het rendement veel te 

laag is. Centaal Bureau voor de Statistiek: “Zonder financiële ondersteuning is windenergie nog niet rendabel”. 

De productie van windenergie is nog altijd verliesgevend. Door financiële ondersteuning van de overheid worden 

deze verliezen echter gecompenseerd. Er is in de afgelopen 20 jaar ongeveer 3 miljard euro geïnvesteerd in 

windmolens. Zie:  http://www.groenerekenkamer.nl/lepair  en bekijk het filmpje. 

LTO Noord, een landbouworganisatie, roept haar leden in Flevoland en Overijssel op om gezamenlijk zonnepanelen 

in te kopen. Bij gezamenlijke inkoop kan deze investering, zonder subsidie, toch rendabel zijn, zegt de woordvoerder 

van het project. 

Op 14 november zegt Harold Swinkels, directeur van NL Energie, bij Pauw & Witteman, dat het al bijna zo ver is dat 

zonne-energie net zo goedkoop is als energie die in kolencentrales wordt opgewekt. 

Platform Tegenwind N33 zet onverminderd haar strijd voor de inwoners van Veendam en Menterwolde voort, 

geen windpark langs de N33. Er zijn alternatieven die minder overlast voor mens dier en leefomgeving opleveren. 

We houden u op de hoogte.  

 

 


