
Inhoud geven aan uw verantwoordelijkheid 

  
Geacht statenlid, 
  
Wij sturen u dit e-mail opdat u in de toekomst niet kunt zeggen “wij hebben het niet geweten”, een 
gevleugelde uitspraak die in het Duits nog iets sterker overkomt en die meestal wordt gebezigd om 
iets dat men wel degelijk wist onder het tapijt te werken. 
  
U bent als Statenlid vertegenwoordiger van de belangen van de burgers en als zodanig 
medeverantwoordelijk voor onze gezondheid en woon- en leefklimaat in het mooie Drenthe. Juist 
vanwege de gezondheidsaspecten en de effecten op het woon- en leefklimaat moet u beslist kennis 
nemen van deze film van 15 minuten: 
http://www.platformstorm.nl/werkgroepen/media 
  
Wij hebben onze achterban deze film laten zien op 31 januari jl. en men was verbijsterd. Ik hoop dat 
de film tenminste dezelfde uitwerking op u zal hebben. 
  
Voor de ouderwetse windturbines zijn er goede alternatieven die meer duurzame energie opleveren 
met veel bijkomende baten. In een presentatie van 20 minuten worden die uit de doeken gedaan en in 
perspectief geplaatst: 
http://youtu.be/qU8dzBifc-Q 
  
Een wat ruimere uitwerking van twee van de drie genoemde alternatieven in een eerdere presentatie 
van een half uur “Drenthe is groen”, die speciaal voor de bestuurders op 9 november 2011 in het 
Atrium van RTV Drenthe werd gegeven en waarbij wij helaas geen van u mochten verwelkomen, is 
ook op de website van Platform Storm te vinden. De in augustus 2011 door Tanja Klip gedane 
toezegging om ons in de gelegenheid te stellen een dergelijke presentatie op het provinciehuis te 
geven heeft tot op heden niets opgeleverd. Ook de toezegging van Jan Kuiper, die namens de 
Provincie wel aanwezig was op 9 november, om ons uit te nodigen die presentatie nog een keer op 
het provinciehuis te geven is tot nu toe geen gestand gedaan. Tenslotte heeft ook de laatste 
toezegging van Tanja Klip en Rein Munniksma op 19 januari om kennis en informatie te kunnen 
uitwisselen nog niets opgeleverd.  
  
Het optreden van Tanja Klip op 4 februari in het programma Cassata op RTV Drenthe was daarom 
voor ons de zoveelste klap in het gezicht en tekenend voor de arrogantie van de macht. Wij keren 
opnieuw onze andere wang toe maar vonden het wel tijd worden om van ons af te bijten via bijgaand 
persbericht. Wij hopen dat u zich als statenlid wel kunt inleven in de gevoelens van de burgers die 
wij vertegenwoordigen. 
  
Met vriendelijke groet namens Tegenwind Veenkoloniën, 
  
Henk Bulder 
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Zijn onze provinciale bestuurders nog wel geloofwaardig en betrouwbaar ?  
 
“Windmolens komen er hoe dan ook in de Veenkoloniën” aldus gedeputeerde Tanja Klip 
in het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe op zaterdag 4 februari. Zij weet 
kennelijk als geen ander dat een Milieu Effect Rapportage een wassen neus is, een 
schijnvertoning om de bevolking zoet te houden door ze het idee te geven dat ze inspraak 
hebben. 
 
Inspraak is er voor de bevolking van Borger-Odoorn en Aa en Hunze tot nu toe niet 
geweest, ook al beweert gedeputeerde Klip voor de radio het tegendeel. In de Provinciale  
Omgevingsvisie die ter inzage gelegen heeft op de gemeentehuizen waren alleen 
Coevorden en Emmen aangewezen als zoekgebied voor wind. De gedeputeerden Tanja 
Klip en Rein Munniksma hebben ervoor gezorgd dat het zoekgebied onderweg is 
aangepast zonder de bevolking en de betrokken gemeenten daarvan op de hoogte te 
stellen. Hoe onbetrouwbaar wil je als bestuurder zijn ? Is het creëren van 
rechtsongelijkheid inmiddels verheven tot norm ? 
 
In het eerste gesprek met Platform Storm op 30 augustus 2011 in het MFA in Nieuw-
Buinen beweerde gedeputeerde Tanja Klip nog bij hoog en bij laag dat de bevolking 
inspraak had gehad via de ter inzage gelegde omgevingsvisie. Later moest zij in een e-
mail toegeven dat dat niet het geval was geweest, echter zonder Provinciale Staten 
daarvan in kennis te stellen. Die verkeren nog steeds in de veronderstelling dat de 
bevolking inspraak heeft gehad, zoals ons duidelijk werd op 11 januari 2012 tijdens de 
behandeling van de aanbiedingsbrief van Rein Munniksma in verband met de 
gebiedsvisie wind, waarin keihard werd gesteld dat de actiegroepen niet bereid waren tot 
gesprekken. Ook deze gedeputeerde moest in het stof bijten toen de Staten hem dwongen 
deze passage te schrappen en alsnog in gesprek te gaan met “Tegenwind Veenkoloniën”, 
de vertegenwoordigers van de bevolking. 
 
Deze gesprekken worden nu weer gefrustreerd door de nieuwe uitspraken van 
gedeputeerde Tanja Klip. Gaat de arrogantie van de bestuurders dan nu al zover dat de 
wens van Provinciale Staten via de media teniet wordt gedaan ? Wat is een gebiedsvisie 
waard als men niet bereid is de terechte zorgen van de bevolking en de aangedragen 
serieuze alternatieven op waarde te schatten ? 
 
Tanja Klip beweert, in navolging van Rein Munniksma, dat een afstand van 500 meter tot 
de bebouwing veilig is, daar waar beiden het niet nodig achten om kennis te nemen van 
de ervaringen van duizenden bewoners die met gezondheidsproblemen kampen als 
gevolg van het wonen in de buurt van windturbines en de tientallen deskundigen die om 
het hardst schreeuwen dat afstanden tot 2 kilometer absoluut niet veilig zijn. Een ding 
wordt pijnlijk duidelijk: de gezondheid en het woongenot van de bewoners zijn niet in 
goede handen bij deze onverantwoordelijke bestuurders ! 
 
Dit zijn de ivoren torenbewoners en plucheklevers die zich totaal hebben vervreemd van 
de bevolking waarvan zij de belangen pretenderen te vertegenwoordigen. We mogen bij 
Gods gratie nog wel een paar keer bij ze aan tafel schuiven om te luisteren naar de onzin 



die ze uitkramen. Dat heet dan inspraak te zijn. Zelf hoeven ze niet te luisteren en inleven 
komt in hun vocabulaire al helemaal niet voor. 
 
Namens het voltallige bestuur van Tegenwind Veenkoloniën  
Henk Bulder 


