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WINDMOLENGUERILLA
In de Drentse Veenkoloniën komen 45 windturbines, op initiatief van honderd agrariërs. Van
aanvang af is er weerstand onder
de bevolking. De windmolen,
waarvan de punt van de wieken
tot 210 meter reiken, verpesten
het vlakke veenkoloniale landschap, vinden de tegenstanders.
De rijksoverheid heeft, om de
plannen er in het belang van de
energietransitie door te drukken,
de rijkscoördinatieregeling toegepast. Daardoor zijn provincies en
gemeenten buitenspel gezet. Dat
heeft kwaad bloed gezet. Bezwaren van omwonenden en actiegroepen zijn stuk voor stuk verworpen door de Raad van State.
Vanaf het begin van de windplannen zijn er anonieme acties geweest tegen de windboeren, die
jaarlijks forse bedragen aan rijkssubsidie opstrijken. De boeren zullen geld voor de inwoners storten
in een gebiedsfonds, maar dat bedrag is volgens tegenstanders een
lachertje.
Enkele jaren geleden zijn er dikke
stalen kettingen opgehangen in
het maïs, waardoor een oogstmachine van een loonwerker schade
opliep. Er is brand gesticht in een
schuur van één van de initiatiefnemers, er zijn protestposters opgehangen met nazi-afbeeldingen,
stukken gewapend beton op akkerland gedumpt en er werd tot
twee keer toe asbest gestort op
een bouwlocatie van een aannemer. Dit bouwbedrijf zou voor de
windboeren toegangswegen en
opstelplaatsen aanleggen, een opdracht van vijf miljoen omzet. De
ondernemer en enkele andere
bedrijven kregen anonieme
dreigbrieven waarin tegenstanders aankondigden dat ze hun
bedrijven zouden gaan aanpakken. De aannemer trok zich terug.
In zijn halfjaarlijkse publicatie over
de dreiging van terrorisme in Nederland, schreef nationaal coördinator terrorismebestrijding en
veiligheid Dick Schoof in september dat hij zich zorgen maakt
over het verzet tegen de windmolens in Groningen en Drenthe.
Hij noemde het geen terrorisme,
maar wel een voorbeeld van buitenwettelijk optreden door vernielingen en intimidatie.
Na de bedreigingen intensiveerde
de politie het lopende opsporingsonderzoek. Dat leidde in juni tot
drie arrestaties. Eén verdachte is
na korte tijd vrijgelaten. Jan H.,
actievoerder tegen windmolens
uit het Groningse Meeden, zit nog
vast. Er zou DNA van hem zijn gevonden bij de asbestdumping.
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