
                                                               
 
 

 

 
 

Beste mensen, 

Na een geslaagde protestactie in Den Haag gevolgd door het aanbieden van een petitie aan de Kamercommissie, 
volgde een zeer roerige periode waarin diverse initiatiefnemers onze provincie wilden vol zetten met windparken. 
Met de verkiezingen in het vooruitzicht, is het inmiddels iets rustiger geworden. Den Haag heeft even pas op de 
plaats gemaakt. Men heeft daar hopelijk ook ingezien dat het allemaal even te veel van het slechte dreigde te 
worden. Nu is het echter wel zaak dat we ons daardoor niet in slaap laten sussen want de plannen voor de N33 
gaan gewoon door. Verhagen heeft dit bevestigd en de N33 is door de provincie als windmolengebied 
aangewezen. Overheid en provincie zijn het met elkaar eens en dus is er niemand die op de rem gaat staan. 
In het Oldambt en in Drenthe put men moed uit het gegeven dat men zich in Den Haag eerst wil beraden op de 
verdere voortgang, maar gelet op de commissievergaderingen is iedere partij, uitgezonderd de PVV, voor meer 
windenergie op land en op zee. Volgens de Rabobank halen we in het huidige tempo zelfs de doelstelling van 14% 
duurzame energie in 2020 niet. Let wel; de Rabobank is de derde financier van groene stroomproducenten ter 
wereld. Enig belang is hier dus niet vreemd. 

En dan sla je op donderdagmorgen 28 juni de krant op (D v/h N) en lees je met stijgende verbazing het artikel van 
Jaap Kiers: “Storm rond windmolens luwt”. Dat mag dan, volgens Jaap Kiers, gelden voor de situatie in Drenthe, 
maar zeker niet voor de situatie hier. De storm woedt nog even heftig als voorheen en zal nog toenemen naar 
mate de plannen duidelijker vormen gaan aannemen. We zijn, uiteraard niet allemaal zo zichtbaar, op diverse 
terreinen bezig om de N33 van de agenda te krijgen en daarnaast zijn we betrokken bij Tegenwind Veenkoloniën, 
de overkoepelende organisatie van de drie actiegroepen in Drenthe plus Tegenwind N33. Ook zijn we actief 
betrokken bij de samenwerking van actiegroepen in het Oldambt. Die samenwerking begint nu vorm te krijgen en 
men is blij met de ervaring die wij kunnen inbrengen. Dit alles onder het motto: Eendracht maakt macht. 
 

De tien partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd hebben we een mail gestuurd met 
daarin de volgende vraag: 

Stemt uw partij in met het windpark langs de N33 bij de gemeenten Veendam en Menterwolde of vindt uw 
partij deze locatie ongewenst. 
 Dus: 
 a. wel een windpark langs de N33 of 
 b. geen windpark langs de N33. 
 

Het antwoord, dat wij van uw partij verwachten te ontvangen, zal aan de inwoners van het gebied bekend 
worden gemaakt opdat zij het op 12 september bij hun keuze kunnen betrekken. 
 

Met het water voor de dokter dus. We zijn benieuwd of men antwoord en wat men antwoord. Zoals gemeld, we 
zullen het bekend maken. 
 

Op 4 juli geven we in Meeden, op verzoek van de Dorpsraadcoöperatie, een voorlichtingsavond over de stand van 
zaken wat betreft windpark N33. Aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis. Belangstellenden zijn welkom. 
 

Het ligt in de bedoeling om dit na de zomer ook op andere plaatsen te doen. 
 

Rest op dit moment jullie allemaal een goede zomer te wensen en in september laten  we zeker weer van ons 
horen. 
 

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.  
 
Op deze site valt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau windpark N33 te lezen: 
https://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/sn_bijlagen/bep/80-Windparken/Windpark-
N33/1_Voornemen/Definitieve%20vaststelling%20Windpark-N33%20v2.pdf  
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