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Geachte dames en heren

In de bijlage vindt u mijn signaal naar aanleiding van de Regionale Energie Strategie Drenthe.
Zie het als een signaal van een verontruste en verontwaardigde burger.

Met mijn groet
Simone van Dijk


Over de Startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe najaar 2019
12 November 2019, Simone van Dijk, Borger

Schrikken !  De eerste !  ambitie in de startnotitie:  opnieuw een zoekopdracht voor nieuwe grootschalige  wind en zonnecentrales. 
Het leervermogen in Drenthe heeft blijkbaar een nieuw dieptepunt bereikt.

Gewone burgers en kleinschalige initiatieven zullen opnieuw overlopen worden door machten en krachten van grootschalig commerciële ondernemers, enthousiast gevoed door overheidssubsidies.  

Bij de vierde ambitie zie ik opnieuw het woord draagvlak staan. De meest loze beleidsterm ooit.
Waren we daar niet klaar mee ? Alle overheden : gemeente, provincie en rijk, schoffelen draagvlak onderuit en anders doet de Raad van State dat wel voor hen.
Uiteraard staat er geen enkele objectieve maatstaf,   want dan zou het wel eens toetsbaar kunnen worden.  Blijkbaar willen we dat niet.    Wees oprecht en schrap dat woord gewoon !

Landschappelijke waarden en leefomgeving:  de ervaring leert inmiddels dat alles wat buiten de hekken van officieel erkende natuurgebieden valt, vogelvrij is.   Kwaliteit van landschap en leefomgeving zijn kennelijk een kwestie van  persoonlijke smaak van de beleidsbepalers.  Een paar bosjes rond een groot industrieveld en men vindt dat al een  goede  landschappelijke inpassing. 

In de startnotitie RES zie ik nergens de leerresultaten benoemd van de missers uit het verleden,
geen eigenaarschap van de fouten  en geen herstelmaatregelen.
Ik zie bij de overheden geen ander patroon dan: vanuit prestatiekramp doordrukken van grote projecten of weggeven aan grootschalige subsidiemelkers;
en dan schrikken ‘o, help er komt onrust,   tja dat had wat beter gekund, sorry…  ‘
Achteraf worden instanties wakker die moesten waarschuwen voor risico’s  (DVHN 22/10/19 blz 1).
En toch weer gewoon op dezelfde voet doorgaan.
Welkom in Achterafistan 
en neem vooral een grote pot mosterd mee. Voor na de maaltijd.

Hoe komen we nu uit deze rampzalige vicieuze cirkel ?
In de startnotitie staan ook  samenspraak  en participatie.  Bovendien geeft het Planbureau voor de Leefomgeving concrete aanbevelingen in zijn recente rapport. Beide zijn effectieve sleutels voor het openbreken van het rigide patroon, maar dat zal alleen werken bij:
-gelijktrekken uitgangsposities van alle betrokkenen m.b.t  beschikbare informatie en invloed;
-waarborgen van beginspraak van betrokkenen
-toetsbare criteria van de kernwaarden van leefomgeving en democratie, zo mogelijk objectief
 en anders met gezamenlijke overeenstemming over die waarden, en dan ook navolgen !
-“onrust”  niet gebruiken als smoes om dan maar in de achterkamer door te praten met de “rustigen”  (zie interview met burgemeester Seton DVHN  9/11/19  blz 20, eerste kolom onderaan  en tweede kolom bovenaan).

Dit vraagt de moed om daden bij woorden te voegen.  Wie durft ?

Simone van Dijk
Deksteen 11   9531 PG Borger
Email  simonevandijk@planet.nl
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