’Klimaatfabels’ trekken veel
insprekers uit de windhoek
REPORTAGE
ENERGIESTRATEGIE
3 Boze insprekers uit
Veenkoloniën grijpen elke
gelegenheid aan

Door Jaap Kiers
Assen Aan de orde is de Drentse
energiestrategie. Een vergezicht.
Zoals Statenlid Dick Dijkstra (CDA)
het verwoordde: "Zó abstract dat je
er niet tegen kunt zijn." Ad van Berkel van de PVV noemde het ’klimaatfabels’. Toch trok dit stuk gisteren niet minder dan negen insprekers naar de Drentse Statenzaal. "Merendeels uit de windhoek",
stelde commisievoorzitter Louise
Smits (SP) vooraf vast.
We horen Janet Holtkamp, zij
heeft een praktijk voor Chinese geneeskunst in Nieuw-Buinen. "Er
zijn ontelbare verklaringen van
mensen die ziek werden van windmolens. Niet allemaal tegenstanders. Integendeel zelfs." Smits laat
een applausje passeren, zoals ze de
hele middag blijft doen.
Sandra Kwekel dan, verontruste
inwoonster Gasselterboerveen. "Ik
kwam uit het Westen om hier oud
te worden. We waren een paar dagen hier en toen kwamen die verschrikkelijke plannen." Applaus,
geen vragen.
Mirjam Goudriaan uit NieuwBuinen, secretaris van Platform
Storm is de volgende. "Nog steeds
weten wij niet waarom wij zijn
aangewezen als zoekgebied. Daar
wachten we op." Ze uit een omfloerst dreigement: "Hoelang wij
nétjes blijven wachten weet ik
niet."
Jan Nieboer dan, 2e Exloërmond,

¬ Plannen voor het plaatsen
van windmolens, een gruwel
voor veel mensen in de Veenkoloniën. Foto: Archief DvhN

ondernemer. "Het is oorlog in de
Veenkoloniën. De angstcultuur
doet denken aan de oorlog. Er zijn
sociale omstandigheden als tijdens
de bezetting." PvdA’er Ruud Fokkens vindt de vergelijking met de
oorlog ongepast. Nieboer niet.
Jan de Kok uit Stadskanaal. "Obligaties kosten 500 euro. Maar mensen hebben hun geld in stenen zitten. Nu is het onmogelijk een woning te verkopen. Ik wilde mijn
huis verkopen en naar de zon." Applaus.
Dan Andries Huisman van Solar
Noord, bedrijf in zonne-energie.
"Vooral in bewoonde gebieden zou
ik willen pleiten voor zonne-energie. Geen horizonvervuiling, geen
geluid, geen overlast. Het zorgt
voor werk en leidt tot eenheid in
plaats van verdeeldheid." Applaus
natuurlijk.

Louis Zeegers uit Stadskanaal
aan de beurt. "De voorlichting
houdt alleen rekening met Drenten. Nergens worden Groningers
vermeld of betrokken. Zevenduizend Groningers krijgen geen inspraak of compensatie." Open
doekje.
Nu een bekende, Rob Rietveld uit
Annerveenschekanaal, woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniën.
"U ziet weinig ruimte voor uitbreiding van het zoekgebied, want
ruimtelijke kwaliteit is in Drenthe
belangrijk. Dus er is tóch een BDrenthe!" Hulde uit de zaal.
Henk Bulder uit Buinerveen is
voorzitter van de stichting Duurzame Energieprovincie. "De prijs van
een kilowattuur zonne-energie is 6
cent! Bij een grotere installatie: 4
cent. Wind op zee kost 13,7 cent per
kwh. Wind op land is nóg duurder!"
Frederik van Lookeren-Campagne
(D66): "Kunt u die berekeningen
opsturen?" Dat kan Bulder.
De Staten praten daarna over de
energiestrategie. Niet over molens
in de Veenkoloniën.

