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Beste mensen,
Veel rumoer in Groningen over extra windmolenlocaties en daarom lijkt het misschien wel of het rustig is
rond de locatie N33. Niets is minder waar. We roeren ons waar we maar kunnen. We hebben brieven
geschreven, (zie de bijlagen) gesprekken gevoerd, vergaderd en noem maar op.
Omdat we wisten dat er in Provinciale Staten van Groningen vergaderingen over windmolens stonden
gepland hebben we alle Statenfracties een brief gestuurd. Bovendien hebben we een informatiemap
samengesteld voor die Statenfracties. Die map kunnen ze mooi gebruiken bij de besluitvorming.
Ook is er een brief verstuurd naar de ministeries van ELI en I&M, het IPO en de VNG. Dat vraagt om uitleg.
ELI staat voor Economische Zaken Landbouw en Innovatie. Verhagen en Bleker dus.
I&M staat voor Infrastructuur en Milieu. Mevrouw Schultz-van Haegen en Atsma.
IPO staat voor Inter Provinciaal Overleg. VNG is de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Zij overleggen met elkaar over bv. de Structuurvisie wind op land. Die moet in de zomer van 2012
verschijnen. Terwijl de windcowboys onze provincie al proberen vol te proppen moet de overheid nog
nadenken over de locaties. Wij pleiten ervoor, samen met de gemeenten Veendam en Menterwolde, om
de plannen voor de N33 zo lang in de ijskast te zetten totdat de Structuurvisie wind op land is aangenomen.
Tijdens de extra vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu op 12 januari hebben wij dit
opnieuw kenbaar gemaakt. Daar hebben we ook gewezen op de alternatieve locaties die destijds door de
Streekraad zijn aangewezen.
Na deze vergadering hebben we om tafel gezeten met de CDA Statenfractie. Goed contact en dezelfde
opvatting over de N33. We hebben pas contact gehad met het CDA 2e Kamerlid mevrouw Van der Werf en
ook zij deelt ons standpunt over de locatie N33. Op 10 januari heeft zij minister Verhagen hier nog vragen
over gesteld. Zij wijst o.a. op het ontbreken van draagvlak.
RWE, de firma die molens in de Eekerpolder ten noorden van Meeden heeft staan, is bezig daar een nieuw
park te ontwikkelen. Ze hebben onlangs met landbouwers gesproken over de mogelijkheden. In eerste
instantie een park van 50 MW, maar de kans dat het uiteindelijk een park van 100MW gaat worden is ruim
aanwezig. Dan valt men onder de Rijkscoördinatieregeling. Zie www.tegenwindn33.nl
Wat het een en ander voor consequenties heeft voor windpark N33 moeten we maar afwachten.
Op 25 januari is er weer een vergadering van Provinciale Staten en ook daar willen we bij zijn.
Op 26 januari hebben we een afspraak kunnen regelen met Diederik Samsom, 2e Kamerlid voor de PvdA.
We gaan daarvoor naar Den Haag en we proberen die dag nog in contact te komen met andere fracties.
U merkt het, we zitten niet stil en proberen op alle fronten uw belangen te behartigen want daarvoor is
Tegenwind N33 opgericht.
Een nog niet genoemd front is onze muzikale inzet. Sommigen onder u hebben ons misschien wel eens
aardige windmolen liederen horen zingen. Wel nu, de leden van het Platform zijn de studio ingedoken en
hebben met veel plezier en hard zwoegen nu vier tracks gereed. Binnenkort gaan we op herhaling en niet
lang daarna hopen we u, uiteraard tegen betaling, een CD te kunnen aanbieden. Het zou mooi zijn als we
hiermee de kas weer kunnen vullen.
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