Het is al enige tijd geleden dat we onze laatste nieuwsbrief hebben verstuurd.
Het is daarom de hoogste tijd om u te informeren.
Zoals u ziet doen we dat met een nieuwe, moderne lay out, maar met dezelfde
“ouderwets degelijke” inhoud.
De plannen voor windpark N33 zijn nog steeds in ontwikkeling.
Op het moment ( juni 2013) heeft KDE 5 varianten (ontwerp opstellingen) die ze
nader onderzoeken ( http://www.windpark-n33.nl/opstellingsvarianten.php ) en
waarvan er 1 voorkeursvariant zal worden gepresenteerd in de uiteindelijke MER,
die gepland staat voor eind december 2013 / begin 2014.
Ze hebben deze varianten gepresenteerd aan U, de bewoners van het
plangebied, op 2 informatieavonden, 23 en 25 april, in Meeden en Veendam.
Tegenwind N33 heeft hier behoorlijk van zich laten horen:
http://www.youtube.com/watch?v=1FPKcArIagQ
Vooral in Veendam was de opkomst groot en de tegenstand was fel.
Duidelijk is dat er onder de bewoners GEEN DRAAGVLAK is voor dit plan.
Daar is ook de gemeente Veendam van overtuigd en zij staan dan ook 100 %
achter de bevolking. Het college verzet zich met hand en tand tegen de plannen:
“de minister heeft op geen enkele manier de belangen van de inwoners
gewogen”.
Ook de gemeente Menterwolde heeft zich nu eensgezind uitgesproken tegen de
plannen.
1 Van de grootste bezwaren is dat er nu 3 varianten zijn die de grenzen
van het zoekgebied overschrijden. Dit op verzoek van de gedeputeerde
William Moorlag, die op deze manier het plan boven de 100 Megawatt wil
houden om zich zo te kunnen blijven verschuilen achter de RCR regeling.
Onder het mom van “daarmee behartigen wij de belangen van de
bevolking” probeert de provincie Groningen haar eigen laksheid te
camoufleren.
Van de 3 varianten waar het om gaat, zijn er 2 die desastreus uitpakken
voor OF het HELE plangebied( variant 4) dan wel voor de bevolking van
Meeden. (variant 5) (u kunt de varianten bekijken via de eerste link in
deze nieuwsbrief)
In Meeden is het verzet inmiddels gebundeld in een initiatief onder de naam:
Storm Meeden: https://www.facebook.com/pages/StormMeeden/605144306170193
Zij voerden succesvol actie, en wisten alle media te halen met hun langzaamaan-bbq-aktie op 26 mei jl.: http://www.youtube.com/watch?v=EGdTBgmf07g

En ze gaan door: met het bouwen van een groot “monument” langs de N33
trekken ze aandacht voor ons probleem

Storm Meeden brengt cijfertjes in beeld

MEEDEN - Storm Meeden, de actiegroep die zich verzet tegen de komst van een enorm windpark vlakbij
Meeden, laat weer van zich horen. Na de barbecue- en onderbroekactie heeft Storm Meeden sinds
donderdagavond een 4,5 bij 7,5 meter groot doek langs de N33, bij Duurkenakker, geplaatst. "Dit is een prachtig
doek, dat een goed beeld geeft van hoe groot de windmolens zijn in verhouding tot andere objecten", zegt
actievoerder Bob van den Heuvel uit Meeden. "Dit is zeer zeker niet het einde. Zolang het nodig is, gaan we door.
Het wordt een hete zomer."

Tegenwind N33 draagt de acties van de bevolking in Meeden een zeer warm hart
toe en ondersteunt die waar mogelijk.
Een belangrijk rapport voor de toekomst van wind-op-land werd onlangs
uitgebracht door het Centraal Plan Bureau:
http://www.cpb.nl/persbericht/3213544/uitstel-project-wind-op-land-beste-optie
Hierin geeft het CPB het advies van de regering om plannen voor grote
windparken voorlopig (de komende 5 jaar) in de ijskast te zetten. Men heeft
becijferd dat windparken zeker op korte termijn niet rendabel te maken zijn
zonder grote bedragen in de vorm van subsidies (uw geld dus) omdat er een
overschot is op de energiemarkt en we in crisistijd dat subsidiegeld (uw geld dus)
beter voor andere dingen kunnen gebruiken.
Minister Kamp heeft echter al laten weten dat dit rapport (waarvan de uitslag
mee genomen zal worden in de definitieve Structuur Visie Wind Op Land) geen
invloed zal hebben op de plannen van het kabinet m.b.t. 6000 megawatt
windenergie op land. Typisch een gevalletje van “oogkleppen op en
doordrammen maar”????
Nog meer belangrijk nieuws:

Onlangs werd de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windenergie
(NLVOW) opgericht: http://nlvow.nl/
Deze vereniging behartigt de belangen van mensen die gedupeerd zijn of dreigen
te worden van foutgeplaatste windturbines. Voor een klein bedrag per jaar kunt
u lid worden en van hun diensten gebruik maken.
Door lid te worden VOORDAT er turbines zijn geplaatst geeft u een duidelijk
signaal af en worden uw belangen beter vertegenwoordigd.

Vaak wordt ons de vraag gesteld:
Kunnen we het plan nog tegenhouden?
Daar kunnen wij als Tegenwind N33 maar 1 antwoord op geven:
Opgeven is geen optie.
We gaan door, met demonstreren, onze mening verkondigen op elke plek en in
ieder overleg, op elke mogelijke manier.
We zullen iedere mogelijkheid tot inspraak benutten tot en met de Raad van
State aan toe. En misschien nog verder.
Samen staan we sterk, als bewoners, actievoerders, gemeenten en
politiek.

Stichting Platform Tegenwind N33
www.tegenwindn33.nl
Bezoek ook onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/pages/TegenwindN33/166297060086249?fref=ts

