21 november 2017 , pag. 1

Acties tegen windmolens verharden
ACHTERGROND
Na maandenlange
stilte voeren tegenstanders van
windparken in
Groningen en
Drenthe opnieuw
actie. Een nieuwe,
harde, campagne
lijkt begonnen.
ARNOUD BODDE
JOHAN DE VEER

I

n een pamflet dat afgelopen
weekeinde bij Dagblad van het
Noorden is bezorgd, staat dat
partijen die windparken in Groningen en Drenthe faciliteren het
‘foute groene keurmerk’ krijgen. Het
gaat om financiële instellingen, projectontwikkelaars, aannemers, boeren, grondeigenaren en politici.
Het stuk is niet ondertekend. De
krant krijgt met het pamflet een tijdstip en een locatie doorgegeven.
Maandagochtend, vijf minuten
over vier rijdt een terreinwagen onder de snelweg A12 door, ter hoogte
van Moerkapelle en Zevenhuizen,
dichtbij Den Haag. Stapvoets. Op een
grindpad omhoog naast het talud
staat de auto stil. Drie mannen – een
uit 2e Exloërmond (67) en twee uit
Musselkanaal (50 en 56) – in donkere
kleding stappen uit. Veertig minuten later hangt hun boodschap langs

een van de drukste snelwegen van
Nederland. Zwarte verf op wit doek.
‘Windparken in Groningen en Drenthe is het werk van groene fascisten.’
Een vrachtwagenchauffeur drukt op
zijn claxon. Op een veel kleiner, rood
spandoek staat een donkergroen hakenkruis.
Om vijf minuten over vijf arriveert een politiebusje. De drie mannen, bijna klaar om te vertrekken,
worden in de kraag gevat. Ze moeten
mee naar het bureau. Rijkswaterstaat verwijdert een half uur later de
spandoeken. Het trio krijgt een boete voor het betreden van de snelweg
en mag in de middag naar huis.
De spandoeken bij Moerkapelle
lijken het begin van een campagne
waarin geen plaats is voor nuance of
kwinkslagen. ‘Bedrijven, personen
en instellingen die betrokken zijn bij
windparken in de twee noordelijke

Op een klein,
rood spandoek
staat een groen
hakenkruis
provincies zullen worden aangesproken door burgers uit Groningen
en Drenthe,’ meldt het pamflet.
‘Fascisten’. Een hakenkruis. Niet
een kopie van dat van de nazi’s, wel
een bewust gekozen beeldmerk op
de spandoeken. Niet strafbaar, oordeelt de officier van justitie later.
Sinds 2013 is regelmatig geprotesteerd tegen windparken in de provincies Groningen en Drenthe.
Reusachtige onderbroeken, zogenaamd van toenmalig Groninger gedeputeerde William Moorlag, wap-

perden langs de N33. Privégegevens
van Drents gedeputeerde Tjisse
Stelpstra belandden via een nepbrief van het ministerie op straat in
Nieuw-Buinen en 2e Exloërmond.
Lawaai-installaties, stinkbommen
in het provinciehuis in Groningen,
een brandende houten windmolen
naast het provinciehuis in Assen.
Metalen voorwerpen die machines
op akkers beschadigden. Voor het
hoofdkantoor van energieconcern
RWE werd een lijkkist geplaatst.
‘Wij noemen hen groene fascisten
omdat die misbruik maken van religie of ideologie; in dit geval die van
GroenLinks’, staat in het pamflet.
‘Miljarden worden met politieke list
en bedrog van ons besteedbaar inkomen afgenomen om onder een
kleine elite te worden verdeeld.
Duurzaamheid is oké, maar zonder
roof en bedrog.’ pagina 2

