Assen, 21-2-18
Geachte voorzitter, leden van de Provinciale Staten en andere aanwezigen.
Ik ben Jan Nieboer, ik woon in Tweede Exloërmond, ben ondernemer en bestuurlijk actief in
ondernemersverenigingen en o.m. in Tegenwind Veenkoloniën, de organisatie namens welke in
inspreek.
Ik spreek in naar aanleiding van het besluit van de Raad van State vandaag over de windplannen in
DDMOM. Dames en heren, dit besluit is door velen, die het vertrouwen onze overheid allang kwijt
zijn, helaas voorspeld.
Droevig is dat de lange arm van de overheid de grenzen van rechters hebben ingeperkt en dat de
Raad van State met deze uitspraak op de lijn van EZ is gaan zitten.
Dat is een trieste vaststelling, maar voor ons is het slechts een voetnoot in het nu al 8 jaar durende
protest tegen deze windplannen, wat met deze uitspraak een nieuwe en nog heviger fase ingaat.
De verliezers zijn de politici die deze zieke keuze voor wind op land mogelijk maken en de gedachte
dat deze uitspraak van Raad van State het einde is van de weerstand, geldt dan puur voor het
officiële traject.
Met het opnieuw degraderen van Noordelijk burgers tot klootjesvolk stellen wij vast dat helaas ook
de raad van State slechts verworden is tot een radartje in het inmiddels ook ondergronds groeiende
verzet tegen de windplannen, waarbij met de recente foute groene keurmerken in onze ogen niet
voor niets een niet mis te verstane verwijzing wordt gegeven, naar een periode waaraan niemand
herinnerd wil worden.
Aan de windlobby, met deze uitspraak weer gesteund door de overheid, voorspel ik dat de acties na
deze uitspraak alleen maar zullen verhevigen.
U weet het allemaal; wind op land is allang exit; 100% binnen de duurzaamheidsdoelstelling
realiseerbare alternatieven zijn er legio, nee, niet vanuit de overheid, maar bedacht door ons,
dezelfde bedreigde en belazerde Noordelijke burgers. Overheid, hoe panklaar wil je het hebben,
maar schrik later dan niet van verzetsacties met onoverzienbare gevolgen, want dat die er dan
komen staat voor mij vast.
Zolang de overheid er na het gaswinningsdrama er opnieuw voor kiest om de Noordelijke burgers, nu
met alles ziekmakende en allang achterhaalde windplannen hun woonomgeving, welvaart, welzijn,
gezondheid en hen financieel te ruineren, raakt men opnieuw de wortel van het bestaan van de
Noordelijke inwoners en ondernemers zet men hier kennelijk bewust in op een oorlogssituatie; de
eerste voortekenen zien wij in de krant.
Bedenk wel dat deze RvS uitspraak niets veranderd aan het feit dat de bevolking deze windplannen
niet pikt. De vergelijking met de geschiedenis is helaas eerder gemaakt. er is nu al ondergronds
verzet en hoe wil men dat hier gaan doen als op deze heilloze weg wordt doorgegaan: politie of het
leger er op af ? Ik kan u zeggen, dit komt hier niet goed.
Ik waarschuw daarom de overheid en de windboeren; burgers die alles gaan verliezen worden
ongeleide projectielen, waarmee het met name voor de windboeren lastig samenwonen zal zijn met
hun buren die alles kwijtraken. Ik zou niet in willen staan voor de veiligheid van de windboeren en
hun gezinnen.

Het borg staan voor de veiligheid is ook een taak van overheid, maar hoe wil je dat doen als het in
twee Provincies gaat koken en de overheid dat net als bij het gaswinningsdrama, ook nog zelf
geregisseerd heeft. Hier ligt wat mij betreft een belangrijke rol voor onze 2e kamer en voor u als
Provincie om voor nu en altijd in het belang van duizenden inwoners onmiddellijk een dikke streep
door deze allesvernietigende windplannen te zetten.
Hoezeer de windinitiatiefnemers en hen die dit gesteund hebben nu in een jubelstemming zullen
zijn; ik voorspel u dat al die blije mensen juist de grootste verliezers worden; hun levens zullen nooit
weer de oude worden en daarbij zal het zo zijn dat los van deze uitspraak, er hier nooit een
windturbine gebouwd gaat worden. Jammer is dat u daar om meerderheid tot nu toe geen enkele
bijdrage aan heeft geleverd.
Wel is het zo dat, en dat zal niemand verbazen, ik en velen met mij met dit winddossier hun
vertrouwen in de Provinciale en landelijke democratie voorgoed hebben verloren.

