
OPROEP: wij zijn dringend op zoek naar een vrijwilliger die onze website kan 
herstylen en kan onderhouden. Als webdesigner en beheerder bent u een heel 

belangrijke schakel in de communicatie naar onze achterban. 
Bent u niet iemand die de straat op gaat met spandoeken, of eindeloze 

vergaderingen wil bijwonen, maar wilt u toch iets betekenen voor onze Stichting? 

Grijp dan deze kans. 
Wij verwelkomen U van harte!!!!!! 

U kunt ons bereiken telefoonnummer  05998-633655 
                                                          
Beste supporter van Tegenwind N33, 

 
Onze laatste nieuwsbrief dateert al weer van enige tijd geleden. Dat betekent 

echter niet dat wij hebben stil gezeten.  
Er valt dus wel weer e.e.a. te melden. 
 

De gevaren voor de volksgezondheid werden belicht in een aantal 
bewonersbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd door o.a. 

Platform Storm en WindNee, maar stonden ook open voor bewoners uit het 
plangebied van windpark N33. De informatie was schokkend. Mocht u niet in 
staat zijn geweest de bijeenkomst te bezoeken kunt u de presentatie van 

geluidsexpert Rob Katoen en van medicus Prof. Marina Alves Pereira alsnog 
bekijken via deze link:  

http://www.youtube.com/watch?v=fLRC7_yk9iY 
En deze: 
http://www.youtube.com/watch?v=HVHTTGUG-ZE 

 
Op 17 oktober 2013 werd TegenwindN33 opgeschrikt door een brief die 

de gedeputeerde William Moorlag verzonden bleek te hebben aan minister 
Schultz van I&M. Daarin verzocht Moorlag de minister om de Provincie Groningen 
te ontheffen van de verplichting tot onderzoek naar alternatieve locaties voor 

windenergie. Volgens Moorlag ging het hier om de uitbreidingsgebieden in Delfzijl 
en de Eemshaven, echter in de bijlage van de brief werd ook windpark N33 

vooral genoemd. Hiertegen hebben wij heftig geprotesteerd. Wij stuurden een 
brief naar de minister: Citaat uit de brief: 
In Het belang van de bewoners van dit zoekgebied, maar zeker ook in het belang 

voor draagvlak voor windenergie op land in het bijzonder, vragen u de Provincie 
NIET te ontslaan van haar verplichting tot een deugdelijk onderzoek naar 

alternatieve locaties. 
En naar de provincie: 
Ons verzoek aan u is dan ook om het punt aan te houden en op zeer korte 

termijn op onze uitnodiging van 4 november jl. in te gaan zodat wij verder met u 
over de invulling van de doelstellingen voor windenergie in de provincie 

Groningen en de rol van windpark N33 hierin kunnen spreken. 

http://www.youtube.com/watch?v=fLRC7_yk9iY
http://www.youtube.com/watch?v=HVHTTGUG-ZE


 

Het ministerie heeft pas onlangs onze brief bevestigd en zal deze meenemen in 
de overleggen. 

In de afgelopen tijd bezochten wij ALLE fracties van de Provinciale Staten. In 
deze gesprekken hebben wij onze zorgen neergelegd en gesproken over 
alternatieven voor windparkN33.  

Naar aanleiding van deze gesprekken hebben o.a. de PVV en de SP en 
GroenLinks actie ondernomen. De PVV liet vragen stellen in de Tweede Kamer, 

de SP liet van zich horen tijdens de commissievergadering:  
Er hangt een sfeer van vriendjespolitiek en gerommel rondom de aanwijzing van vestigingslocaties voor 
windmolens. Dat zei SP-Statenlid Jan Hein Mastenbroek woensdagmiddag tijdens een debat in Provinciale 
Staten.Volgens Mastenbroek is het volstrekt onduidelijk waarom de ene locatie wel en de andere locatie niet in 
beeld is voor windmolens. Het Statenlid vindt dat het hele dossier riekt naar 'achterkamertjespolitiek'. 

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=128236 

 
en GroenLinks diende een motie in die opriep tot verschuiving van het 
zoekgebied N33. Helaas werd deze motie verworpen. 

 
Steun ontvangen we ook vanuit de gemeenten. Menterwolde stelt zich te 

weer tegen de plaatsing van de windmeetmast, die KDE in staat moet stellen 
windopbrengsten in kaart te brengen: 
http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=129480 

 
De gemeente Veendam heeft onze Stichting juridische ondersteuning beloofd 

naar aanleiding van onze oproep om hulp op onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611711752211442&set=a.16629947
6752674.34815.166297060086249&type=1&theater 

 
De partij VUK maakt zich op voor de strijd:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611711752211442&set=a.16629947
6752674.34815.166297060086249&type=1&theater 
 

 
En ondertussen: 

 
Valt het niet mee: In Houten slapen ze niet meer sinds daar windturbines staan: 
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Gebruiken we steeds meer stroom opgewekt uit kolen: 

Bron: http://climategate.nl/2013/12/21/elektriciteit-uit-gas-daalt-met-23-

procent-europa-kolenstroom-stijgt-met-13-procent/ 

Gaat ALDEL failliet (de ironie is dat zij naast het grootste windpark op land in 

Nederland zitten!) 

 
Rijzen de energieprijzen de pan uit; 

 

 
 

Bron: 
http://climategate.nl/2014/01/07/ook-economist-verklaart-henk-kamp-en-ed-

nijpels-voor-gek/ 
 
En is de verklaring toch zo simpel: 

Ik heb het al eerder gezegd. Elke behoorlijke technicus weet dat energievoorziening aan 3 eisen moet voldoen. 

Het moet een bruikbare vorm hebben en beschikbaar zijn in de juiste hoeveelheid op het moment dat we het 

nodig hebben. Wind- en zonne-energie voldoen slechts aan de eerste eis. Dus als je voor deze energievormen 

kiest dan je vervolgens de rest van je leven aan het vechten tegen de problemen die voortkomen uit het niet 

voldoen aan de andere 2 eisen. 

Deze basiseisen zijn eenvoudig en voor de hand liggend.  

 
 

Stichting Platform Tegenwind N33  
www.tegenwindn33.nl 
 

 Bezoek ook onze Facebookpagina:  
https://www.facebook.com/pages/TegenwindN33/166297060086249?fref=ts 
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