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3 Buurtschap raakt verdwaald in zoekge-
bied windmolens
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bied windmolens

Weijerswold Geschokt en gekrenkt. Dat zijn leden

van Tegenwind Weijerswold over de manier waarop

de gemeente Coevorden hen de afgelopen jaren heeft

geïnformeerd over de plaatsing van pakweg acht

windmolens rond de buurtschap. Beter gezegd: níet

geïnformeerd. Van alles ging er in de ogen van Irene

Driehuis, Richard Boerland en Cisca en Johan Stoffels

mis: uitnodigingen die zoek raken, het verstrekken

van verkeerde informatie over inspreekrecht, avonden

langmoetenwachten op politieke behandeling van de

molens, desinteresse bij wethouder Ruud Wilting

(CDA), maar bovenal het negeren van hun argumen-

ten. Een overzicht en een greep uit hun grieven:

22-11-11: Deze krant bericht naar aanleiding van de

opening van het windmolenpark op het Europark in

Coevorden over de plannen om ook rondWeijerswold

molens te plaatsen.Vrijwel niemanddie daarvan opde

hoogte was, hoewel het voornemen in een paar regels

stond vermeld in een voorontwerp structuurvisie dat

dat voorjaar ter inzage was gelegd. Liever gezegd: ver-

stopt.

23-11-11: Dagblad van het Noorden peilt reacties in

Weijerswold. Verbazing is er in het dorpje over het

niet informeren over de plannen door de gemeente.

Het valt opdat demensendiedekrant spreekt behoor-

lijk onverschillig reageren op de komst van demolens.

Januari 2012: Aan de zijde van de gemeente blijft

het stil. De structuurvisie ligt ter inzage. Inwoners van

Weijerswold die via een zienswijze bezwaar maken

krijgen een ontvangstbevestiging.

December 2012:Nog steeds geen inhoudelijke reac-

tie op de zienswijzen. De gemeente mag dan blijven

zwijgen, mogelijk bouwer van het windmolenpark

Raedthuys meldt zich wel. Buurtbewoners ergeren

zich groen en geel dat uitgerekend een exploitant hen

informeert in plaats van hun eigen gemeente. Ze rich-

ten Tegenwind Weijerswold op.

Januari 2013:Verwarring over een informatieavond

over de structuurvisie. Via via komtTegenwind er ach-

ter dat die gepland staat op 30 januari, terwijl op de

website van de gemeente 31 januari wordt genoemd.

25-1-13: Gesprek tussen Tegenwind en de gemeen-

te, waarbij de belangenclub hamert op een aparte

avond over windmolens.

30-1-13: De informatieavond inDalen over de struc-
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tuurvisie staat door vragen van aanwezigen vooral in

het teken van windmolens.

13-2-13: Hoge opkomst bij bijeenkomst in Talens in

Coevorden.

April 2013: Tegenwind nodigt via de griffie van de

gemeente raadsfracties uit om te komen kijken in

Weijerswold. Die uitnodiging raakt volgens Tegen-

wind zoek.

5-6-13: Raadsfracties bezoeken Weijerswold naar

aanleiding van nieuwe uitnodiging, die wel aankomt.

Tegenwind draagt aan dat windenergieleverancier

Nuon Weijerswold ongeschikt vindt voor windmo-

lens. Het waait er niet hard genoeg.

Oktober 2013:Tegenwindkrijgt vande gemeente te

horen dat er niet ingesprokenmagworden als de poli-

tiek de structuurvisie behandelt. Na protest blijkt deze

veronderstelling onjuist te zijn. Tegenwind krijgt een

briefmet demelding dat er toch ruimte is voor inspre-

kers.

5-11-13 Na urenlang wachten doen woordvoerders

hun zegje als de politiek zich buigt over het onder-

werp. Tegenwind ergert zich aan de in hun ogen onge-

ïnteresseerde houding van de wethouder. Vanwege

het late tijdstip geeft de wethouder op dat moment

geen reactie, ook omdat hij ’niets nieuws’ had gehoord.

Over drie weken komt het vervolg.

26-11-13 Wederom een marathonzitting van de

Coevorder politiek, waarbij de windmolens pas om 23

uur aan bodkomen. Insprekers zijn verbolgen over het

nagenoeg uitblijven van een inhoudelijke reactie op

hun argumenten, ook van verschillende raadsfracties.

Slecht verliezer
Is Tegenwind geen slechte verliezer, nu de Coevor-
der gemeenteraad Weijerswold dinsdag definitief
aanwijst als locatie voor windmolens? Zo werkt dat
toch in een democratie? "We hebben inderdaad
ons zegje kunnen doen, maar vraag niet hoe. Het is
heel triest dat er nooit echt inhoudelijk is gerea-
geerd op onze argumenten. We hebben ons ver-
diept in de materie en geprobeerd onze kennis te
delen. Tevergeefs, er was geen belangstelling voor.
Het moest en zou Weijerswold worden, omdat aan
Duitse zijde al windmolens staan. Bewoners van
Saksische boerderijen mogen vanwege de monu-
mentale status nog geen spijker in de muur slaan,
maar ze krijgen ineens wel een torenhoog gevaarte
voor de deur. Telkens hebben we zelf moeten vra-
gen om informatie. De gemeente heeft de mond
vol van burgerparticipatie, maar dat ging in Wei-
jerswold even niet op. Zoek het lekker zelf uit, was
telkens de boodschap", zegt Richard Boerland.


