
                                                               
 
 
 
 

 

Den Haag 

Gesprekken met Kamerleden 

Op 26 januari zijn we met vier personen van Tegenwind Veenkoloniën, het overkoepelende platform, 
naar Den Haag geweest. Voorafgaande aan de afspraken liepen we dhr. Koopman van het CDA tegen 
het lijf en daarmee hebben we kort gesproken. Hij wist wel iets van de problematiek hier, maar gaf aan 
dat mw. Van der Werf woordvoerster is. Met deze mevrouw hebben we kort geleden telefonisch 
contact gehad. We zullen haar nog eens voor een gesprek benaderen. Dat dan in samenhang met een 
bezoek aan andere fracties. Het gesprek met de beide VVD medewerkers ging goed en dat lag, net als bij 
de andere gesprekken, mede aan onze informatiemap. Men wilde kaartjes zien en de alternatieve 
gebieden.  
Men vroeg ons op papier te zetten welke nadelige economische gevolgen de plannen voor windparken 
nu al met zich mee brengen. Daar gaan we mee aan de slag. Diederik Samsom blijft voorlopig wel het 
energiebeleid doen. Het was een goed gesprek met hem, hij weet van de hoed en de rand en gaf 
duidelijk aan waar de PvdA voor staat. De N33 vond hij ook niet de beste plaats. Op dit moment valt er 
weinig tegen te doen, maar wel aan het einde van het proces. Een meerderheid in de kamer moet dan 
tegen zijn en dit natuurlijk ook duidelijk maken. Dan nog kan het ministerie doorzetten maar dat is 
uiterst ongebruikelijk. Hem gevraagd om nog maar eens op Moorlag in te praten. In alle gesprekken 
hebben we ruimschoots de gelegenheid gehad om onze bezwaren en zienswijzen naar voren te 
brengen. Zo ook dus met van Bemmel van de PVV. Hij overweegt binnenkort, in samenwerking met 
andere partijen, actie in de kamer te ondernemen. Hij zal ons hiervan op de hoogte houden. De PVV is 
tegen windmolens, maar gezien het gedoogakkoord hebben ze geen vrije keuze mogelijkheid. 
Samenvattend vonden alle partijen de N33 een vreemde en niet voor de hand liggende keuze.  

Economische schade 

Kent u mensen in uw omgeving die al te maken hebben gehad met de negatieve effecten van het 
beoogde windpark N33, vraag hen om hun bevindingen kort op papier te zetten en te mailen naar 
voorzitter@tegenwindn33.nl Een onverkoopbaar huis of minder krediet bij een bank kunnen krijgen 
omdat je huis door die windmolenplannen al in waarde is gedaald etc. etc. Ook uw eigen ervaring graag 
naar genoemd adres of naar Hereweg 286 in Meeden. Wij zorgen er dan voor dat deze berichten op de 
juiste plaats komen. 

WOZ 

We hebben allemaal bericht gehad over de gemeentelijke aanslagen en daaronder ook de WOZ.  
Lees onderstaande en doe er uw voordeel mee. Hoe meer bezwaar er wordt gemaakt hoe duidelijker 
het signaal naar de overheid. Bovendien weerlegt het de prietpraat van KDE Energy, zij wijzen alleen 
maar op de hogere WOZ inkomsten bij de komst van een windpark en vergeten voor het gemak de 
waardedaling van het particuliere bezit in de omgeving. 

Waardevermindering van uw eigen woning; alleen al door de plannen rond de 

bouw van het windmolenpark N33 zal uw woning in waarde dalen. 
Naast de waardevermindering wilt U niet teveel belasting betalen. 
Een te hoge WOZ-waarde kan u als huiseigenaar veel geld kosten. 
Diverse overheidsinstellingen gebruiken de WOZ-waarde als basis voor hun heffingen en belastingen. 
Zo bepaalt de WOZ-waarde ook de hoogte van uw: 
1- Onroerende zaakbelasting (OZB) 
2- Waterschapsbelasting 
3- Eigenwoningforfait bij inkomstenbelasting 
4- Successierechten (schenk- en erfenisbelasting (sinds 2010) 
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WOZ-waardescan 
Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde gaat heel makkelijk. Ga naar http://www.bezwaarwozwaarde.nl/ 
en vul om te beginnen de waardescan op deze website in. 
BezwaarWOZwaarde laat u dan weten of uw WOZ-waarde klopt. Als u dat wilt krijgt u hulp bij het 
opstellen en indienen van uw WOZ-bezwaar. Dat kost u helemaal niets. 
Meld u aan op: http://www.bezwaarwozwaarde.nl/ 
Bezwaar maken, zo werkt het 
 vul de WOZ-waardebeoordeling in en klik op beoordeel mijn WOZ-waarde 
 ontvang onze beoordeling op basis van een eerste check 
 neem een beslissing: ja/nee bezwaar maken 
 retourneer de ontvangen machtiging en de opdrachtbevestiging; sluit de gemeentelijke 
    beschikking bij 
BezwaarWOZwaarde maakt dan namens u bezwaar bij de gemeente en gaat na overleg met u 
eventueel in (hoger) beroep. 
Als gezegd: tot aan de toekenning van het bezwaar betaalt u helemaal niets. 

 
Plannen RWE 

RWE heeft in de Ekerpolder boven Meeden, langs het Winschoterdiep, reeds een aantal kleine 
windmolens staan. Zij zijn van plan om daar een nieuw park van 50 MW  te realiseren. Onlangs liet de 
projectmanager van RWE zich tijdens een commissiebijeenkomst van Provinciale Staten ontvallen dat 
een uitbreiding tot meer dan 100 MW tot de mogelijkheden behoort. Zij vallen dan ook onder de 
Rijkscoördinatieregeling en omzeilen zodoende provincie en gemeenten. Wordt het park 100 MW dan 
zullen er turbines op ± 1500 meter van de Hereweg komen te staan. Zeg maar halverwege de 
Zevenwoldsterweg. 

 
Activiteiten: 

   8 februari  bijwonen vergadering van Provinciale Staten. Gaat o.a. over de Structuurvisie Wind op 
land. 

   8 februari bijwonen Debatavond Dagblad van Het Noorden in Exloo 

11 februari bezoek vergadering Nationaal Kritisch Platform Windenergie in Amersfoort 

21 februari op verzoek, voorlichting in besloten kring over de stand van zaken rond  
windpark N33 

   8 maart tweede ronde gesprekken met Kamerleden in Den Haag 

? ? ? op verzoek, voorlichting in besloten kring over de stand van zaken rond  
windpark N33 

? ? ? openbare voorlichting over de stand van zaken rond windpark N33 
Over deze openbare bijeenkomst hopen wij u spoedig te kunnen informeren. 
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