
Geachte voorzitter en leden van de Provinciale Staten van Drenthe, 

Mijn naam is Jan Nieboer, ik ben geboren en getogen in de Veenkoloniën in woon sinds 1979  

op het Noorderdiep 75 te Tweede Exloërmond. Ik ben ondernemer en o.m. bestuurlijk actief in meerdere 

regionale ondernemersverenigingen en sinds 2,5 jaar ook in Platform Storm en in Tegenwind Veenkoloniën.  

 

De reden dat ik hier inspreek kent meerdere aanleidingen.  

 

De belangrijkste daarvan is dat ik mij kapot ben geschrokken van het feit dat een aantal boeren, verblind door 

geldzucht, de kans proberen te pakken om buiten de gemeentelijke en de provinciale bestuurders om, een 

windturbineplan door te drukken waarmee ze zichzelf ongelofelijk verwachten te verrijken, zij daarvoor een stuk 

van volgens de laatste berekeningen ruim 18 mld gemeenschapsgeld nodig zijn en zij daarmee tegelijkertijd 

onvergelijkbare en onherstelbare schade veroorzaken aan ons in de wereld unieke Veenkoloniale landschap, ons 

woongenot onherstelbaar ruineren, daarbij forse afbreuk doen aan verkoopbaarheid en de waarde van onze 

woningen en ze er niet voor terugdeinzen ons bovenal met de gezondheidsrisico's van deze in woonomgevingen 

desastreuze industriële objecten te confronteren.  

Het ongelofelijkste daarbij is dat door de bewezen milieu en de gezondheidseffecten van windturbines er elders 

in de hele wereld voor gekozen wordt om vergelijkbare industriële objecten die overal ter wereld ook nog eens 

bijna de helft kleiner zijn, op minstens 2,5 km van woningen te realiseren en we hier, in voor Europa en de 

wereld onbestaande aantallen en afmetingen ze op 500 meter vanaf de woningen willen plaatsen! 

Dit kan in mijn beleving niet waar zijn in ons democratisch Nederland, waarin onze regionale en landelijke 

overheden investeringsplannen toetsen aan milieuvoorschriften en daarmee aan de inpasbaarheid in de 

omgeving, een voor ons burgers normaal vergunningsproces waar deze initiatiefnemers - de wind boeren -, 

zoals we hebben moeten ervaren, van gruwen.  

Niet voor niets hebben ze ervoor gekozen om de lokale bevolking, nota bene hun buren, liefst voorgoed buiten 

spel te zetten en daarbij de belangen van alle anderen compleet te overrulen en wel zodanig dat toen ik 2,5 

jaar geleden de informatieavond over deze plannen bij Horecacentrum Spa in Tweede Exloërmond bezocht, ik 

door initiatiefnemers openlijk en in een niet mis te verstane dreigende toon werd gewaarschuwd om vooral 

niets te doen wat hun plannen zou kunnen dwarsbomen.  I  

Geachte leden van de Provinciale Staten van Drenthe, het lijkt gelet op de huidige sociale verhoudingen 

wel oorlog in de Veenkoloniën, de boeren proberen ons gebied op ondemocratische wijze te bezetten met 

allesoverheersende windturbines, er is weliswaar geen ondergrondse, maar het verzet is er in de gelukkige 

vorm van democratische actiegroepen waarvan Platform Storm er één is; mensen durven zich niet openlijk 

uit te spreken omdat hun buurman boer is of omdat ze er direct of indirect van afhankelijk zijn of ze  

gewoon de effecten van het geven van hun mening niet kunnen overzien, waarmee ook de angstcultuur 

die we uit oorlogssituaties kennen, anno 2013 geboren uit geldzucht van windboeren, in onze 

Veenkoloniale samenleving weer nadrukkelijk aanwezig is.  

 

Dat deze sedimenten uit een beladen verleden nog te vaak en ook nu weer hun werk aan het doen zijn, maakt 

ook zonneklaar dat er geen enkele basis is voor de breed uitgemeten en kennelijk zwaarwegende, zo niet 

doorslaggevende voorwaarde onder deze windplannen in de MER, in de Structuurvisie wind op land, in het 

Energieakkoord en in alle politieke stukken over windenergie, die wordt samengevat met de term “draagvlak”. 

De voorwaarde “draagvlak” is er voor deze plannen onder de duizenden bewoners van de Veenkoloniën zoals 

u al weet,  en ik benadruk dat hier ten overvloede nog een keer, volstrekt niet. 



Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe, ik vraag u bij de door u te maken  

afwegingen in kader van energiestrategie en dan in het bijzonder in relatie tot de  

windenergieplannen, de enorme sociale, financiële, materiële en minstens zo grote  

gezondheidsbelangen van duizenden bewoners en kiezers met nadruk te overwegen en zich daarbij te 

realiseren, en ik wijs in deze slechts naar de u bekende onvergelijkbare aantallen zienswijzen van bewoners 

uit dit deel van Drenthe die zich normaliter nooit roeren, dat er voor deze risicovolle plannen volstrekt geen 

draagvlak is en ook niet zal komen. 

Dat de met veel tegenzin door de Windboeren en ook als mosterd na de maaltijd, georganiseerde 

‘participatieavonden’ vaak door geen of slechts een verdwaalde bewoner werden bezocht mag ook u niet 

verbazen; geachte Statenleden, ook in de Veenkoloniën is niemand zo gek geld te steken, nog los van de 

vraag of ze dat al zouden kunnen, in initiatieven die de eigen leefomgeving en daarmee hun leven ruïneren. 

Hoe graag u en wij ook willen voldoen aan de Europese richtlijnen voor duurzaamheid, helaas zal dit in de 

Veenkoloniën niet lukken met hernieuwbare energie uit wind zonder daarbij onvoorkoombare maar bovenal 

ernstige en onherstelbare schade aan het landschap, de waarde van eigendommen, de kwaliteit van de 

woon- en leefomgeving en de gezondheid van mens en dier  te veroorzaken, die zoals u weet allemaal niet 

hernieuwbaar zijn. En ik moet in deze met nadruk wijzen naar de mensen omdat er vele voorbeelden zijn 

waarbij evenzo ingrijpende plannen in Nederland in het belang van bv. korenwolven wel naar de prullenbak 

worden verwezen! 

Ik kan mij niet voorstellen dat u als Provinciale Statenleden van deze groene Provincie de belangen van 

duizenden bewoners en kiezers, waaronder ik, ondergeschikt maakt aan deze voor ons en u desastreuze 

geldzucht van een aantal windboeren en roep u op om datgene te doen, waarvoor u als Provinciale bestuurders 

bent gekozen, nl. in uw besluitvorming opkomen voor in dit geval, onvergelijkbaar grote materiële, financiële en 

gezondheidsbelangen van de bewoners van dit in de wereld uniek deel van onze Provincie, waarbij ook in het 

kader van energiestrategie geen plaats is voor de voorliggende desastreuze plannen van windboeren!  

Ik en de duizenden medebewoners aldaar rekenen daartoe op u aller inzet, niet vanuit partijpolitieke 

overwegingen, maar in deze alleen uit mijn belangen als mens en de belangen van al die andere mensen in de 

nu nog authentieke en bovenal mooie Veenkoloniën! 

Geachte statenleden, ik sluit af en vraag u met uw energiestrategie de teloorgang van de Veenkoloniën te 

voorkomen door in het u bekende belang van uw Provinciale medemensen keihard nee te zeggen tegen 

windturbines in de Veenkoloniën. 

Ik dank u voor uw aandacht.  


