Provinciale Staten 22 februari 2017
Inspreker: A.J. Hofker (Balij Windmolen Vrij)
Geachte voorzitter, leden van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en overige
aanwezigen,
Mijn naam is Aris Jan Hofker en ik spreek namens Comité Balij Windmolen Vrij.
Wij zijn verheugd over het besluit van Gedeputeerde Staten om de locatie de Balij niet op
te nemen in de ontwerp-partiële herziening VRM. Dit besluit zien wij als de uitkomst van
een uiteindelijk goed verlopen democratisch proces.
Burgers en gemeenten hebben eindelijk het gevoel gehoord te zijn. Eerst door de leden
van de Statencommissie en daarna door de Gedeputeerde Staten.
Wij zijn groot voorstander van het te ontwikkelen toetsingskader. De impact van
windturbines op de omgeving is immers zo groot, dat je niet zo maar elke initiatiefnemer
klakkeloos kunt volgen.Initiatiefnemers hebben grote financiële belangen en verliezen al
snel de omgeving uit het oog. Dit gebeurde bij De Balij.
Het is belangrijk dat de Provinciale Staten aan de voorkant beoordelen of een initiatief
wenselijk is. Wij helpen graag mee om dit toetsingskader te ontwikkelen. Wij roepen u op
om dit samen met de omgeving op te pakken! Zo werk je aan draagvlak voor het beleid.
Mevrouw Bom-Lemstra sprak vorig week bij TV Drenthe de volgende bemoedigende
woorden: “belangen probeert te wegen en belangengroepen wilt meenemen. Die manier
van werken is een andere dan we tot nu toe hebben gedaan. We willen gewoon die
stappen gaan zetten ook voor windmolens”.
Wel vragen wij ons af hoe de Gedeputeerde Staten tot het oordeel komt, dat De Balij
geschikt of geschikt te maken is voor windenergie.
Zij baseren zich op het PlanMER. Maar Gedeputeerde Staten slaan daarbij de kritiek op
de kwaliteit van het rapport in de wind. De vragen die wij en mevrouw van Viegen in de
commissievergadering van 8 februari hebben gesteld zijn onbeantwoord gebleven.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat in het PlanMER naar de conclusie
kansrijk is toegewerkt. Er worden conclusies getrokken die niet te herleiden zijn tot het
eigenlijke Balij-rapport. En conclusies die getrokken hadden moeten worden, vinden wij
niet terug.
Het lijkt wel of de Balij op voorhand geschikt moest worden voor windturbines.
Zelfs de hoge recreatiewaarden van dit gebied met beschermingscategorie 2 wegen niet
mee in de eindconclusies van het PlanMER
Als ik de Gedeputeerde hoor zeggen, dat De Balij geschikt te maken is, dan krijg ik het
beeld “Gewoon het hele bos kappen en er een windpark van maken”.
Immers geschikt maken kan altijd. Maar als ik de Statencommissie goed beluister kiest
geen enkele fractie voor deze oplossing.
Ik doe een oproep aan de Gedeputeerde Staten om de stelling los te laten, dat De Balij
geschikt of geschikt te maken is voor windenergie.
Ik dank u voor uw aandacht!
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