
                                                               
 
 

 

 

Beste mensen, 

Het verschijnen van de laatste Nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden, maar dat betekent niet dat we 
stilzitten. Er zijn diverse mailtjes en brieven uitgegaan naar leden van Provinciale Staten en ook richting 
Den Haag houden we de lijnen bezet. 

Wat sprong er de laatste tijd het meest in het oog. 

De aanwezigheid van Diederik Samsom in Winschoten op zaterdag 3 maart.  
Samsom gaf aan het dossier N33 goed te kennen. Noemde de halsstarrige houding van de provincie ten 
aanzien van de locatie "onbegrijpelijk". Vreemd om zo halsstarrig vast te houden aan keuzes uit het 
verleden. Onbegrijpelijk omdat goede alternatieven voorhanden zijn. Noemde het bovendien een 
locatie die er niet zou moeten komen. Horen ze het in Groningen ook eens van een ander. 

Zijn verbazing over de N33 hadden wij tijdens een bezoek aan Den Haag ook al van hem vernomen. 
En dat niet alleen bij de PvdA, maar bij de woordvoerders van alle fracties die we tot nu toe hebben 
gesproken: VVD – PvdA – PVV – CDA – D66 – SP, niemand begrijpt de keuze voor de N33.  

We krijgen meteen de vraag voorgelegd waarom de provincie voor die locatie heeft gekozen. 
Wij kunnen dan slechts antwoorden wat ons van alle kanten in het provinciehuis is ingefluisterd: 
Afspraken tussen oud gedeputeerde Calon en Henk Koop, de man achter KDE Energy. Opvallend was dat 
de woordvoerster van het CDA in Tweede Kamer hiervan ook op de hoogte bleek te zijn. 

Ook gesprekken gevoerd met ambtenaren van EZ L&I.  Daar kregen we te horen dat men op dit 
ministerie, van begin af, de keuze voor de N33 niet heeft begrepen. Er zijn zoveel betere locaties 
aangeboden. Onderzoek naar deze alternatieve locaties wordt geblokkeerd door gedeputeerde Moorlag 
van de provincie Groningen, vernamen we vanuit dit ministerie. 

Vanuit de VVD Statenfractie kregen we het bericht dat men achter de schermen flink bezig is en dat men 
er vertrouwen in heeft. Daaruit maken we op dat dit vertrouwen betekent dat de komst van windpark 
N33 nog niet zeker is. 

Uit het artikel van deze week in het Dagblad van het Noorden (bijgevoegd) blijkt wel en dat hadden we 
ook al gehoord, dat er meer plannen zijn dan grond in onze provincie. Nu Nederland, in tegenstelling tot 
veel landen in de wereld, nog steeds bereid is veel subsidie te verlenen op windenergie, grijpen 
initiatiefnemers natuurlijk alle kansen aan om hier, zo lang het nog mogelijk is, veel geld mee te 
verdienen. 

In maart bezoeken we, op uitnodiging, een bijeenkomst in Amersfoort over energie, gaan we naar 
Scheemda om te horen wat men daar denkt van windparken, zijn we in Veendam uitgenodigd bij de 
uitreiking van de E.O Weijersprijsvraag. Gaat over energie in de Veenkoloniën en daar hebben we ook 
onze inbreng gehad. We geven nog een presentatie over nut en noodzaak van windenergie en we 
vergaderen met het NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie). Een win – win situatie omdat daar 
actiegroepen vanuit heel Nederland bij elkaar komen en informatie uitwisselen. En voor 19 april staat 
het derde bezoek aan Den Haag gepland. In het samenwerkingsverband tussen de actiegroepen in 
Drenthe, Tegenwind Veenkoloniën gebeurt ook het een en ander en we zullen jullie informeren over op 
handen zijnde acties.  
Op 15 mei willen we met heel veel mensen uit Groningen en Drenthe – ook jullie - naar Den Haag, om 
daar een petitie aan te bieden om te laten zien dat we het niet eens zijn met alle plannen voor 
windmolenparken in onze toch al kwestbare regio. Even onthouden. Nader bericht volgt. 

Door al deze activiteiten begint de bodem van onze kas in zicht te raken en dan rest ons niets anders 
dan jullie te vragen een bijdrage te storten op rekening  106696432 t.n.v. Stichting Platform Tegenwind 
N33 te Meeden. Bij voorbaat dank! 

Bezoek vooral ook onze website: www.tegenwindn33.nl  Er staat weer nieuwe informatie op o.a. over 
de zin en onzin van windenergie en dat is altijd goed voor de meningsvorming.  
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