Activiteiten in 2021

Energietransitie en landschap

De energie transitie met het opwekken van duurzame energie zal
een groot aantal ingrepen in het landschap tot gevolg hebben.
Functie wijzigingen in gebruik en een claim op de ruimte kunnen
forse aanslagen betekenen op de identiteit en de kwali-teit van het
landschap. In 2021 hebben we ons samen met o.a. de
Dorpencoalitie en Stichting Oldambt windmolenvrij tot aan de
Raad van State verzet tegen de aanleg van de widmolens in het
Oldambt. SLO mengt zich in het maatschappelijk debat over de
inpassing van al die ingrepen, maar beseft terdege dat er pijnlijke
keuzen gemaakt moeten worden. De SLO is nauw betrokken bij
deze agenda.

Zon en Wind

Busreis windmolens:

De gemeente Oldambt heeft in 2021 haar programma zon en wind
in concept voorgelegd en heeft de gelegenheid geboden om een
zienswijze op dat programma aan de gemeente aan te bieden. Dat
hebben we als SLO opgepakt, op onderdelen complimenten
gemaakt, maar ook stevige kritiek geuit.
Complimenten met betrekking tot de lyrische beschrijving van het
Oldambtster landschap maar kritisch op de slordige verkenning van
zogenamde Ôkansrijke locaties. In het document zijn ook
Dollardpolders als kansrijk benoemd. Dit is natuurlijk onbestaanbaar. Deze polders maken onlosmakelijk deel uit van het Unesko
wereldefgoed gebied Waddenzee. Gelukkig hebben we dit samen
met anderen kunnen voorkomen. De gemeenteraad Oldambt heeft
uiteindelijk besloten dat het gebied ten noorden van de A7 nadrukkelijk niet meer als windmolen kans gebied in beeld is.

Samen met de Stichting Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl
en de Stichting Oldambt Windmolenvrij hebben we in een ultieme
poging om de politiek de schellen van de ogen te laten vallen een
excursie langs ÔonzeÕ windmolenparken georganiseerd. We hoopten dat de daadwerkelijke beleving hiervan nog iets te weeg zou
brengen. Dit was eigenlijk tegen beter weten in maar we wilden
tot het uiterste gaan. We hebben de wethouders van omliggende
gemeenten + gedeputeerde staten uitgenodigd. Uiteindelijk was de
opkomst zeer teleurstellend. Vanuit de gemeente Oldambt bleek
uiteindelijk geen enkele afgevaardigde beschikbaar en een ambtelijke vertegenwoordiger liet het afweten. Gedeputeerde mevr.
Wulfse is halverwege ingestapt. Twee bewoners van het gebied
hebben hun verhaal gedaan waaronder een huisarts met informatie over patinten met, aan windmolens gerelateerde, klachten.

Monumentale erfgoederen.

Binnen de gemeente Oldambt is er in 2021 gewerkt aan een inventarisatie van monumentale erfgoederen. Dit zijn niet alleen de
karakteristieke boerderijen, die een onlosmakelijk onderdeel vormen van het Oldambtster landschap, maar ook de lint bebouwingen, als uitlopers van de dorpen met daarbij de groene aankleding
door de erfbeplantingen etc.
We hebben als SLO positief gereageerd op dit initiatief waarna een
aantal leden van de werkgroep van de SLOeen scan hebben
gemaakt van totaal verwaarloosde boerderijen, die eigenlijk als
rotte kiezen het landschap ontsieren.
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