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NIEUWSBRIEF  NR. 4 
Beste mensen, 
 

Bijna aan het eind van 2011, willen we jullie nog even bijpraten, gewoon even laten weten wat er allemaal 
gebeurt. 

 
De vier actiegroepen in de Veenkoloniën zijn een samenwerkingsverband aangegaan. 
Platform Storm – Tegenwind Hunzedal – Wind Nee en Tegenwind N33.  
Samen “Tegenwind Veenkoloniën.” www.tegenwindveenkolonien.nl  
Dat we gingen samenwerken lag voor de hand, eendracht maakt macht. Bovendien voorkom je dat partijen 
voortdurend door alle actiegroepen worden benaderd en het op het laatst wel geloven. 
Dat samenwerking nodig is blijkt ook uit het advies van de Commissie MER. Die adviseert om een integrale 
visie te ontwikkelen voor windenergieprojecten in het Drents-Gronings veenkoloniale gebied. 

 
Tegenwind Veenkoloniën heeft de laatste weken contact gehad met woordvoerders van politieke partijen 
in de Tweede Kamer. Hieruit kwam naar voren dat meerder partijen de locatie langs de N33 niet zien zitten. 
Te dicht bij woningen dus teveel overlast voor de bewoners. Het CDA in Provinciale Staten van Groningen 
en het CDA in de Tweede Kamer willen ook af van de N33 en stellen voor om vooral naar de andere locaties 
te kijken die destijds door de Streekraad Oost-Groningen zijn aangeboden. Zij wijzen met name op het 
gebrek aan draagvlak in het gebied. Tegenwind N33 zit op 12 januari om tafel met de Statenleden van het 
CDA. En voorafgaande aan de commissievergadering waarin zij de locatie N33 agenderen, krijgen alle 
Statenleden van ons een brief waarin wij onze visie geven op de huidige plannen en mogelijke 
alternatieven. Kijk over ruim twee weken op www.tegenwindn33.nl, daar is genoemde brief te lezen. 

 
Op donderdag 22 december heeft de woordvoerster van het CDA in de Tweede Kamer, mevrouw Van der 
Werf een half uur uitgetrokken voor telefonisch overleg met ons. ‘s Middags hebben we overleg met Henk 
Jan Schmaal de wethouder van Veendam.  

We hebben vernomen dat de gemeente Menterwolde met KDE Energy in gesprek is over compensatie. We 
haalden dit in onze vorige nieuwsbrief al aan. Hoe valt 20 jaar overlast nu te compenseren? Geld is weer 
belangrijker dan het welzijn van mens en dier. Dat een gemeente meewerkt aan pure omkoperij is 
onbegrijpelijk. Zorg dat de molens op 2 km van de woningen komen te staan zodat in elk geval de mensen 
er geen lichamelijke overlast van ondervinden. Dat is wel het minste dat je als gemeente voor je inwoners 
kunt doen. Zorgplicht noemen we zoiets en dat is heel iets anders dan zorgen dat je er als gemeente, ten 
koste van anderen, beter van wordt. 

 
Onlangs hebben we een gesprek gevoerd met William Moorlag de gedeputeerde in Groningen.  
Weinig nieuws, iets meer begrip voor de overlast die mensen kunnen ondervinden. Het park mag daarom 
wel iets kleiner worden, maar de N33 blijft de locatie en de grens van 2 kilometer was echt iets teveel 
gevraagd. De medewerker van Diederik Samsom, de energie woordvoerder van de PvdA in de Kamer, 
hebben we benaderd om rechtstreeks met dhr. Samsom in gesprek te gaan. We wachten het antwoord af. 

 
Zoals mag blijken uit bovenstaande staan we niet stil en richten op dit moment alle aandacht op de 
politiek. We houden jullie op de hoogte. Goed uiteinde en gelukkig Nieuwjaar, zie de bijgevoegde kaart. 
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