Stichting Platform Tegenwind N33

NIEUWSBRIEF Nr. 8
Beste mensen,
Deze keer een korte Nieuwsbrief naar aanleiding van het nieuws dat RWE plannen heeft ingediend voor een
windpark in de Eekerpolder.
RWE heeft windpark Eekerpolder (beoogde omvang tussen de 105 en 140 Megawatt) aangemeld voor de RCR.
(Rijkscoördinatieregeling)
Eerst wordt er getoetst of van rechtswege de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is (krachtens art 9b, eerste
lid, onder a van de Elektriciteitswet 1998). Dit is het geval wanneer het gemelde initiatief, een productieinstallatie betreft voor de opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit
van ten minste 100 MW. De belangrijkste toets is daarbij de vaststelling of het initiatief meer dan 100 MW aan
windvermogen zal zijn. Die toets wordt uitgevoerd onder andere aan de hand van de grondcontracten.
Een volgende stap zou dan zijn dat er wordt onderzocht of het project c.q. de activiteit in strijd is met het
bestaande wettelijke kader ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening en natuur. In Reiderland en
Uithuizermeeden/Uithuizen wordt eerst een tussenstap gemaakt (zoals ook aangekondigd in de Kamerbrief over
de rijkscoördinatieregeling energieprojecten). Daar wordt eerst bekeken in hoeverre windenergie toelaatbaar is in
het gebied (kijkend naar de milieueffecten en effecten op ruimtelijke ordening inclusief natuur, ecologie,
cultuurhistorie en landschap) en wordt de uitvoerbaarheid van de diverse meldingen getoetst die bij elkaar in de
buurt liggen. Volgende week gaat Grontmij met de verkenning aan de slag.
We hebben RWE inmiddels om informatie gevraagd. Het bijgevoegde kaartje is niet volledig, maar geeft wel aan
om welk gebied het gaat.
Uit eerder berichten is gebeleken dat de afstand van de molens tot Meeden zo’n anderhalve kilometer zal
bedragen. Daar is natuurlijk niemand gelukkig mee omdat recente publicaties heel duidelijk maken dat men zelfs
tot op 5 kilomter afstand nog overlast van windturbines ondervindt.
Dan ook nog even aandacht voor de actie van Tegenwind Veenkoloniën op 15 mei in Den Haag. We hebben nog
plaatsen vrij in de bus dus meld je aan.
Vertrek tussen 8.00 en 9.30 uur vanaf verschillende locaties, waaronder Veendam.
12.30 (ongeveer) Aankomst in Den Haag
12.30 tot 13.00 verzamelen bij het Toernooiveld
13.15 In optocht naar het gebouw van de Tweede Kamer aan Het Plein
13.30 Aanbieden petitie aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie
14.00 Einde actie
16.00 Vertrek vanuit Den Haag naar huis.
Spandoeken, protestborden etc. meenemen.
Kosten € 20 per persoon. Op de dag zelf contant te betalen.
Aanmelden bij: voorzitter@tegenwindn33.nl
Met het oog op de te regelen bussen graag vóór zaterdag 12 mei.

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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