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BRIEVEN

Ministers en hoge ambtenaren
hebben allemaal geweten van de
kindertoeslagaffaire. Mensen die
zich moeten verantwoorden en nu
niets meer weten of zich niets
meer kunnen herinneren over hun
medewerking aan deze affaire en
dit onder ede durven te verklaren.
Die veel leed hebben veroorzaakt
en nu met een stalen gezicht pro-
beren de schuld op anderen te
laden. Mensen die zelf geen geldge-
brek hebben en geen enkele empa-
thie tonen voor de mensen die vele
jaren met veel verdriet hebben
geleefd. Mogen die zonder straf

hiermee wegkomen? Dat zal toch
niet gebeuren? Mensen waar wij
ons vertrouwen aan hebben gege-
ven en van wie we nu merken dat
zij alleen maar aan hun eigen hach-
je denken. Hoe willen deze minis-
ters en hoge ambtenaren hierover
met hun geweten in het reine ko-
men? Ik kan me de woede van
Renske Luijten en Pieter Omtzigt
bijzonder goed indenken. Vooral
omdat veel mensen hun geld nog
niet terug hebben. Net als veel
mensen in Groningen die door
Wiebes voor de gek worden gehou-
den.

Geen straffen in
toeslagenaffaire?

Emmen, Wietske Bruining van Klin-

ken

Vorige week de online presentatie
bekeken van de plannen voor de
rondweg van Emmen en de route
Emmen-Klazienaveen. Twee be-
stuurders die met veel omhaal van
woorden duidelijk maakten hoe
vaag de plannen nog waren en
vooral hoeveel ze niet wisten. Als
het verkeer maar kan doorstromen.
Heeft echt niemand eraan gedacht
hoeveel miljoenen bespaard kun-
nen worden als op de rondweg een
groene golf wordt ingesteld? Kwes-
tie van verkeerslichten slim afstel-
len. Gaan we ons ook eens aan de
snelheid van 70 km houden, want

iedereen rijdt er nu 80 of 90. En die
maximaal 15 personen die straks
mogen meepraten? Alleen op uit-
nodiging! Het bekende wc-eend
verhaal dus. Al met al geen sterk
verhaal. Wel alle lof voor presenta-
tor Andries die met kop en schou-
ders boven de bestuurders uitstak!

Verkeersplannen
Emmen: niet sterk

Emmen, Saskia Tijsma

Edelhert. Gaan we nu in Drenthe
ook auto's verbieden? Ook door
gemotoriseerd verkeer vallen nogal
eens slachtoffers!

Edelhert

Peize, T. Knecht

Van het gas af. Als hiermee wordt
bedoeld van het Groninger gas af
begrijp ik dat volledig gezien de
aardbevingsellende. Moeten we de
gasgestookte geisers en verwar-
mingsketels dan maar de deur uit
doen en overschakelen op elektri-
sche energiebronnen zoals warmte-
pompen, elektrische cv-ketels en
dergelijke? Of nog erger, stoken op
kolen, biomassa of hout? Ik denk
het niet. Alles overschakelen op
elektrisch heeft enorme conse-
quenties, dat is al zichtbaar in onze
omgeving: nieuwe hoogspannings-
masten, windmolens en zonnewei-
des. De gigantische kosten van deze
aanpassingen zullen uiteindelijk
weer terecht komen bij ons allen.
Een goed alternatief zou zijn om
ons voorlopig te richten op buiten-
lands gas, wat in overvloed be-
schikbaar is. En dan onze verwar-
mingsketels blijven stoken op dit
gas totdat betere alternatieven
beschikbaar zijn. De gasinfrastruc-
tuur ligt er, behoeft dus geen aan-
passingen en kan op termijn ge-
bruikt worden voor buitenlands
aardgas, LNG, biogas of waterstof.
Op de lange duur zou waterstof de
beste oplossing zijn voor een groe-
ne toekomst. Kortom, laat de gas-
leidingen zitten en sluit de wonin-
gen niet van het gas af.

Liever niet van
het gas af

Eenum, J. Vermeulen

Wij horen bij de mensen die gere-
geld folders van supermarkten
bekijken. We letten vooral op de
aanbiedingen. Daar proberen we
ook gebruik van te maken. Opval-
lend is dat de meeste supermark-
ten doorgaan met het op alle dagen
van de week mensen naar de win-
kel lokken. Sommige aanbiedingen
zijn dan op maandag en dinsdag,
terwijl andere aanbiedingen op
donderdag en vrijdag te koop zijn.
Voor het weekend gelden weer
andere koopjes. De regering dringt
er in verband met de corona-pan-
demie op aan om zo weinig moge-
lijk naar de winkels te gaan. Bij
voorkeur één keer per week. Verder
lees je, en dat is ook onze ervaring,
dat vooral in de supermarkten vaak
niet aan de voorschriften wordt
voldaan. Het gaat dan om het dra-
gen van mondkapjes en het hou-
den van afstand. We verbazen ons
daarom in toenemende mate over
het aanbiedingengedrag van de
supermarkten. Een echte bijdrage
aan het bestrijden van de pande-
mie lijkt deze werkwijze niet.

Heel slim of toch
een beetje dom?

Assen, J.Bouma

In een artikel van Tobias den Hart-
og (DVHN, 28/11) komt drie keer het
woord ‘criticaster’ voor. Dat is geen
correct gebruik van dit woord. Het
moet zijn ‘criticus’. Volgens de Van
Dale is een criticaster een ‘muggen-
zifter’ of een ‘vitter’. Dat geeft aan
het artikel een heel andere beteke-
nis.

Criticus is geen
criticaster

Emmen, Geert Beekman

I
n het boek De Dollard, een dijk
te ver beschrijft Carla Alma hoe
een gedeeltelijke inpoldering
en de aanleg van een buiten-

dijks kanaal de Dollard ternauwer-
nood bespaard bleef. Precies vijftig
jaar geleden nam het toenmalige
waterschap Reiderzijlvest het be-
sluit voor de uitvoering van het Dol-
lardplan. Dat behelsde een ingrij-
pende aanpassing van de waterhuis-
houding in het stroomgebied van de
Westerwoldse Aa en inpoldering
van 1000 hectare van de Dollard om
de aanleg van een buitendijks ka-
naal mogelijk te maken. De sluis op
de Punt van Reide werd al gebouwd,
maar toch liep het anders. Het kabi-
net Den Uyl zag net op tijd in dat het
in de Dollard om onvervangbare na-
tuurwaarden ging en haalde een
streep door de inpoldering. Een
trendbreuk: voor het eerst was er
oog voor ecologische belangen en
niet alleen economische.

Op dit moment lijkt de geschiede-
nis zich te herhalen. Het dagelijks
bestuur van waterschap Hunze en

Aa’s, waarin ook voorganger Reider-
zijlvest is opgegaan, wil een intentie-
overeenkomst sluiten met energie-
bedrijf RWE over de bouw van drie of
vier ‘grote windmolens’ op de zee-
dijk. De gehele dijk tussen Delfzijl en
Nieuwe Statenzijl is hiervoor zoek-
gebied. Behalve het industriegebied
bij Delfzijl valt dit zoekgebied buiten
de door de provincie aangewezen
gebieden voor plaatsing van wind-
molens.

Plaatsing van windmolens moet
het resultaat zijn van een zorgvuldi-
ge ruimtelijke afweging die reke-
ning houdt met leefbaarheid, na-
tuur en landschap. Die heeft hier
niet plaatsgevonden. Het water-
schap ziet de zeedijk, ooit in eigen-
dom verkregen uit oogpunt van
kustveiligheid, nu als ‘asset’ in het
streven om als organisatie energie-

neutraal te worden.
De Dollard en aangrenzende de-

len van de Eems zijn het leefgebied
van tienduizenden vogels. Zij tan-
ken hier bij tijdens hun vogeltrek,
ganzen gebruiken de Dollard als
slaapplaats, sterns en kluten broe-
den op de kwelders en soorten als
zeearend en grauwe kiekendief pas-
seren met grote regelmaat de zee-
dijk. Al deze vogels lopen groot risi-
co om slachtoffer te worden van een
aanvaring met windmolens. Het-
zelfde geldt voor vleermuizen. De
Dollard is een schakel in de trekrou-
te van ruige dwergvleermuizen uit
de Baltische landen. De vleermuizen
volgen daarbij de zeedijk en foerage-
ren in de luwte van de dijk. De na-
tuur in de Dollard geniet internatio-
nale bescherming en Nederland
heeft een grote verantwoordelijk-
heid om hier zorgvuldig mee om te
gaan.

Ook het landschap van de Dollard,
omliggende polders en de kust van
de Eems is uniek. Het gebied maakt
deel uit van Werelderfgoed Wadden-
zee, waarbij de openheid van het
landschap één van de ‘outstanding
values’ is. Plaatsing van windmolens

op de zeedijk heeft een enorme im-
pact op het monumentale land-
schap van de graanrepubliek en de
beleving ervan, juist omdat dit ge-
bied als gevolg van een zorgvuldig
ruimtelijk beleid gevrijwaard is ge-
bleven van windmolens.

Net zoals vijftig jaar geleden de in-
poldering van de Dollard dat toen
was, is nu het plaatsen van windmo-
lens op de zeedijk een heel slecht
idee. Het Groninger Landschap en
de Waddenvereniging doen, mede
namens Vogelbescherming, Natuur-
monumenten, Natuur en Milieufe-
deratie Groningen en Stichting
WAD, een dringend beroep op het al-
gemeen bestuur van het waterschap
Hunze en Aa’s om niet akkoord te
gaan met het voorstel om RWE
ruimte te bieden voor de bouw van
windmolens op de zeedijk. Er zijn ve-
le manieren om als organisatie ener-
gieneutraal te worden, maar er is op
deze wereld slechts één Dollard!

Geen windmolens op de zeedijk
Waterschap Hunze en Aa’s wil een intentieovereenkomst met energiebedrijf
RWE sluiten over de plaatsing van grote windmolens op de zeedijk langs de
Eems-Dollard. Dat is om meerdere redenen een heel slecht idee.

De zeedijk bij Termunten. Rechts het natuurgebied van de polder Breebaart en links het water van de Eems-Dollard. FOTO ARCHIEF PETER WASSING
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