PERSBERICHT – TER PUBLICATIE
DorpenAlliantie Oost Groningen reageert op uitspraak Raad van State inzake windpark N33

De DorpenAlliantie Oost Groningen heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de
Raad van State van vandaag. In deze uitspraak heeft het hoogste rechtsorgaan in Nederland
ingestemd en goedkeuring gegeven voor de wijze waarop procedures zijn doorlopen om een
megalomaan windpark te ontwikkelen in het dichtstbevolkte gebied van Oost Groningen.
Tot op het laatste moment is het spannend geweest, aldus woordvoerder Bernard Stikfort. Bijna 10
jaar van vechten tegen kapitaal, oneerlijke lastenverdeling en ondemocratische besluitvorming
maakt dat je als gezond mens gaat twijfelen aan de rechtstaat in ons land. Helaas bevestigd de Raad
van State dit en laat ze de kans liggen om de democratie met deze uitspraak te herstellen. Ondanks
de tomeloze inzet van Stichting Tegenwind N33 en hun advocaat, mevrouw Van Nuss van DOKK
advocaten, alsmede alle inwoners die op eigen initiatief een beroepszaak tegen de initiatiefnemers
zijn gestart mogen de initiatiefnemers gewoon doorgaan met de voorbereidingen voor realisatie van
het gehate windpark N33.
Stikfort: we zullen, samen met de bij de DorpsAlliantie aangesloten dorpen in Midden-Groningen,
Oldambt en Veendam de uitspraak goed bestuderen om de impact van het besluit goed te kunnen
interpreteren. Door deze uitspraak wordt de kwaliteit van de leefomgeving van circa 20.000
inwoners in Oost Groningen bedreigt en laat het rijk de mogelijkheid om klimaatverandering aan te
pakken met innovatie liggen en kiest voor onrendabele, achterhaalde technologie en groot kapitaal.
De DorpenAlliantie geeft het ministerie van Economische Zaken een gratis tip mee: “Onze
universiteiten en hoge scholen staan in de startblokken om met die innovatie aan de slag te gaan.
Stop die Euro 393.000.000,- SDE subsidie in die innovatie in plaats van het rijker maken van
energiegiganten en buitenlandse beleggingsmaatschappijen. Een gemiste kans.
De DorpenAlliantie zal zich de komende weken beraden op verdere stappen. Hiertoe is vorig jaar
oktober al een eerste aanzet gegeven in een gemeenschappelijke vergadering met de drie betrokken
gemeenten (Midden-Groningen, Oldambt en Veendam). Stikfort: De uitwerking van dit 4-oktober
overleg hebben we, in afwachting van de uitspraak van de RvS, eerst in de wachtstand gezet. Dit
zullen we nu weer gaan op pakken. Onderwerpen van het 4-oktober overleg waren o.a. een
nulmeting voor de gezondheid van de inwoners van het gebied en het instellen van een schadefonds.
We zullen daarnaast kijken in hoeverre we de inwoners van onze dorpen kunnen ondersteunen bij
het indienen van planschade- claims en het indienen van bezwaar en beroepprocedures tegen elke
van de 35 individuele aanvragen voor een omgevingsvergunning van iedere windturbine. De strijd is
nog niet gestreden, aldus Stikfort.
Vandaag heeft het grootkapitaal gewonnen van de democratie en mogen in het gebied van Windpark
N33 alle vlaggen halfstok.

