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’Dollartekens
in de ogen’
ACHTERGROND
WINDPARKEN

3 Bijna alle landbouwers in polders langs de kust gaan
voor ’windmolendeal’

3 Alleen Tweede Kamer kan wildgroei turbines ver-
hinderen

3 Natuur- en Milieufederatie roept op tot goed
georganiseerd volksverzet

Groningen De verlei-

ding is groot. Of het nu

wel of geen aantasting is

van het landschap, veel

boeren denken bij de plaatsing

van een windturbine op hun grond

waarschijnlijk toch aan een ding.

Kassa! Nagenoeg alle landbouwers

aan de Groningse waddenkust, in

de Oldambtster polders en langs de

N33 kunnen erover meepraten.

Zo ook Wilma van Linge en Cors

Onnes uit de Reiderwolderpolder.

Zij hebben een landbouwbedrijf en

De Groninger Kroon, een galerie,

beeldentuin en theeschenkerij aan

de rand van Noordoost-Nederland.

Met uitzicht op een deel van het

waddengebied en de Oldambtster

polders die het rijk geheel onver-

wachts wil openstellen voor groot-

schalige windparken.

Het gebied van De Groninger

Kroon is volgensVanLinge’swebsi-

te gelegen ’in een zeer weids land-

schap met pas aan de horizon enig

teken van menselijk leven. Plek en

uitzicht zijn een schilderij op zich’.

"We hopen dat dit zo blijft. In feite

vindt niemand die hoge windmo-

lens hier passen," zegt Van Linge.

Toch onderhouden ze contact

met Windunie, een ontwikkelaar

van windmolenparken. Van Linge:

"Dat is een heel verhaal. Eerst wer-

den we benaderd door KDE Energy

uit Slochteren. Dit bedrijf neemt

een optie op een stuk land. Je krijgt

alleen een vergoeding als er een

windturbine op je eigen grond

komt. Komt er bij je buurman een

windmolen dan vis je achter het

net en heb je niet de lusten maar

wel de lasten. Wij en veel andere

boeren vinden dat oneerlijk."

Een deel van de agrariërs praat

daarom met Windunie, een ont-

wikkelaar van windparken die vol-

gens hen wel eerlijk wil delen. "We

Door Johan de Veer
zien wel wat het wordt", zegt Van

Linge. "Er zijn boeren die met dol-

lartekens in hun ogen lopen, maar

ik geloof er niet in. Ik denk niet dat

de financiering van die windpar-

ken rond komt. En als dit toch het

geval is. Ja, als het er echt op aan-

komt, zullenweinigmensen achter

hun principes blijven staan."

Dat verwacht ook directeur Sieg-

bert van der Velde van de Natuur-

enMilieufederatie Groningen. "Het

is ons bekend dat boeren al lang

deals hebben gesloten met Nuon,

Essent en KDE Energy. Vrijwel alle

gronden zijn in concessie gegeven

aan windmolenbouwers. Subsidie

of niet, ze zien brood in windener-

gie en ruiken hun kans. Het rijk

dreigt de doelstelling van 6000me-

gawatt windenergie op land niet te

halen en wijst extra gebieden aan."

De Natuur- en Milieufederatie

verzet zich daartegen. "Maar wel na

een pittige interne discussie. We

hebben het moeilijk met dit dos-

sier. We voelen ons betrokken bij

natuur en landschap, maar willen

ook dat de samenleving met wind-

energie duurzamerwordt. De vraag

is hoe groot de opgave voorGronin-

genmoet zijn." Van der Velde vindt

de sprong van 750 naar ongeveer

2000megawatt hier niet reëel en te

belastend voor het landschap.

Zorgen zijn er over de crisis- en

herstelwet die windmolenbouwers

in de kaart speelt. "Deze vooralsnogin de kaart speelt. "Deze vooralsnog

tijdelijke wet zet lokale overheden

buitenspel en hij zet vaart achter

grote projecten. Vergunningaan-

vragen voor een windpark van

meer dan 100 megawatt moet het

rijk in behandeling nemen. Afwij-

zen is praktisch onmogelijk. Tot

overmaat van rampwil het kabinet

ondernemers ruim baan geven en

de crisis- en herstelwet permanent

maken."

Van der Velde zegt dat gemeente,

provincie, maar ook het rijk daar-

mee de grip verliezen op wat voor

burgers belangrijk is. "Zij worden

niet meer beschermd. Wildgroei

van in dit geval windmolens en

economische belangen gaan de bo-

ventoon voeren." Het is daarom dat

de Natuur- en Milieufederatie op-

roept tot een volksopstand. "Bur-

gers enmaatschappelijke organisa-

ties moeten het heft in eigen hand

nemen om een verstandig beleid af

te dwingen. Dat kan alleen door

goed georganiseerd verzet tegen de

plaatsing van windmolens."

’’Het is ons
bekend dat
boeren al
lang deals
hebben
gesloten
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