Assen, 07-09-201,6

Geachte voorzitter, leden van de Provinciale Staten en andere aanwezigen.

lk ben Jan Nieboer, ik woon in Tweede Exloërmond, ben ondernemer en bestuurlijk actief in
ondernemersveren igingen en o.m. in Tegenwind Veenkoloniën
Dames en heren, ik weet niet hoe vaak ik heb ingesproken in het winddossier, maar wat ik inmiddels
wel weet is dat ik mij zelfs als kritische burger, ondernemer en als bestuurder door deze
ogenschijnlijke democratische ingang naar de lokale politiek tot en met de dag van vandaag met
open ogen heb laten misbruiken.

weet immers dat de boodschappen van mij en van de andere op het burgerbelang gerichte
insprekers bij een groot deel van u geen enkele opvolging teweegbrengt; als we geluk hebben dan
kijkt u nog net naar de inspreker, maar veel te vaak is er meer aandacht voor de mobieltjes, dan voor
de insprekers en het wel en wee van de door hen vertegenwoordigde burgers.
U

De functie van de insprekers is daarom kennelijk niet meer dan dat van een figurant achter wiens
rug, naar ik mij voor kan stellen, door velen u nog net niet wordt gegniffeld hoe stom wij wel niet zijn

om hier naartoe te komen en ook nog het woord te voeren.
Wat daarbij verbaast is dat na zoveel jaar van massieve weerstand, afwijzing, maatschappelijke
onrust, ons Koningspaar die daarop af kwam, de mislukte interventie van Oterdoom, tomaten
gooiende burgers op poppen met de gezichten van Kamp en windboeren en een groot
volksverlakkerijvoorbeeld als de streepjescodegesprekken, er nog steeds een meerderheid van deze
Staten hardnekkig weg blijft kijken van de rampzalige windproblematiek, daarmee van hun burgers,
en veel erger, zelfs wegkijkt van de door de bevolking omarmde en de aldus door de burgers en
maatscha ppelijk wel breed gedragen sola r-a lternatÌeven.
Let op; die voorliggende solar-alternatieven zijn niet met actieve hulp van de Rijks- en de Provinciale
overheden geTnitieerd, zoals met de desastreuze windplannen tot onze grote ontzetting wel is
gebeurd. Nee, deze solar-alternatieven zijn tot stand gekomen uit de roep en door de inzet van
gewone burgers, die dat dat in eigen tijd en onbezoldigd doen daarbij ook nog flink tegengewerkt

worden door diezelfde Rijks- en de Provinciale overheid.
Dit aspect werd maandagmorgen ook nog weer eens breed uitgemeten in het Dagblad van het
Noorden, met weer een krokodillentranentrekkend verhaal van onze windgedeputeerde, met als
kop "Drenthe verliest grip windpark".
Er ontbrak nog een woord in die kop, die naar de mening van velen had moeten luiden "Drenthe
verliest gelukkig grip op windpark". Waarom zegt onze CU gedeputeerde niet oprecht dat hijjuist
helemaal geen grip op het windpark wil. U weet ook waarom; zijn vaste zitplaats op de 2e

kamertribune is in het windboerenhoekje. Nee, vele burgers weten dat het hem er slechts om te
doen is dat het Veenkoloniale deel van Drenthe en alle mensen daar zo snel mogelijk worden
geofferd ten gunste van het pleasen van, zijn kennelijk goed bevriende windboeren, Kamp en het
doorzetten van de onzalige windplannen, waarvan hij eerder al meermalen met graagte meldde dat
hij er helaas niets aan kan doen, omdat Kamp daarover bevoegd is,
Wat Stelpstra er wel aan doet is de windboeren bestuurlijk en moreel, zijn kennelijke grote
windboerenhart onder de riem steken ten koste van het leven en de welvaart van zijn burgers in de
Veenkolonien.

U weet inmiddels welke effecten het nu al 5 jaar wegkijken door de overheden op gang heeft

gebracht. Ernstige vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, zich in Meeden uitend in
sabotagepraktijken met betonstaal en hier met kettingen in de maisvelden en medeburgers die
daarmee door dezelfde niet naar de burgers luisterende overheden samen met de windboeren
vogelvrij verklaard zijn en mede door uw wegkijken de eerste tekenen van anarchie oproepen,
Hoelang wilt u dit tergen van de bevolking en ondernemers nog door laten gaan en hoe legt u deze
onvergelijkbare maatschappelijke ontwrichtíng uit aan de ambtenaren die met een heilloze
windmissie vol angst deze kant opgestuurd worden en thuis ook een gezin hebben?

lk ben meermalen bedreigd door windboeren, mijn collega uit Meeden is verwond door een
windboer die na zoveeljaren ogenschijnlijk normale sociale verhoudingen, nog steeds geen enkele
tegenspraak van burgers kan dulden en daarop met fysiek geweld reageert,
Beste mensen, er tekent zich in de 2e Kamer een steeds grotere groep volksvertegenwoordigers af
die de windplannen afserveren, kijk naar de aangenomen moties, let ook op de klacht die is loopt bij
de Autoriteit Consument en Markt, de achilleshiel voor financiers, want als die klacht wordt

toegewezen moet alle staatssteun terug, kijk naar de ingediende zienswijzen, die al een mooie
doorkijk geven naar een succesvolle procedure bij de Raad van State, kijk ook naar de voortgang in
de techniek en naar de solar-oplossing waar zon het allang wint van de museumstatus van
windturbines.
Geachte volksvertegenwoordigers, wordt wakker, kies nu het nog kan in het belang van uw provincie,
uw inwoners en uw ondernemers voor het volstrekte behoud van kwaliteit van wonen, werken,
ondernemen, gezondheid en landschap, unaniem voor zon en daarmee voor het herstel van de
sociale cohesie in uw en onze Veenkolonien en vertel onze 2e Kamerleden, Henk Kamp en ons dat u

heeft besloten het woord windturbine nooit weer in de mond te nemen, maar in onze provincie al
uw energie duurzaam in te zetten op solar.
Daartoe hebben wij al besloten en ik roep u op u op om vanuit uw verantwoordelijkheid naar het
belang van uw Drentse burgers dat ook te doen.
Dankuwel.

