29 november 2017, pag. 18

TE GAST

Fryslân en de
onbetaalbare stilte

Zijn de kraanvogels binnenkort alweer historie?

H

et sociaal-ecologisch
gehalte van het huidige
regeerakkoord is al van
een bijzonder laag niveau. Daar
haalt het CDA – van nature al
nooit een voorloper op het in
samenhang beschouwen van
onderwerpen als milieubescherming, behoud van een levend
landschappen en biodiversiteit –
ook provinciaal gezien nog een
schepje van af. Eerst de koopman-dominee, de werkgelegenheidsmythe en de economische
groei. Daarna ergens een aalmoes voor de aarde als schepping.
Gedeputeerde Sander de Rouwe van het ‘groene’ CDA komt
dan ook weer met een onwaarschijnlijk plan voor een noordelijk ‘Drone Valley’. Met op de
achtergrond, gedreven door de
ondernemerslobby van het
‘nooit genoeg’, een provinciebestuur van Fryslân dat strooit
met asfaltpepernoten en de
daarmee verbonden subsidies
voor grootschalige ‘biobased’
projecten.
Provinciale en gemeentelijke
miljoenensubsidies verbonden
aan wankele stichtingsconstructies – anders is het staatssteun –
waarvan de doorberekening
nogal rammelt en het resultaat
zeer ongewis is. Van dergelijke
projecten mogen we ook in
Ooststelingwerf en omstreken
meebetalen en vooral ook ‘mee
genieten’.
Een dolende provincie Fryslân
die geen echte keuzes durft te
maken en het bij inspraakrondes over vliegveld Lelystad laat
afweten. Met als gevolg: nooit
meer stilte. Rond Leeuwarden
niet, maar ook niet meer in
waardevolle natuur- en stiltegebieden. Zoals hier in de (nog)
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prachtige omgeving van het
Fochteloërveen en het DrentsFriese Wold. Voeg daar de vliegbewegingen vanuit het zich
uitbreidende Groningen Airport
Eelde aan toe en het kan zo
maar weer zijn dat ook de na
driehonderd jaar teruggekeerde
kraanvogels weer op de vleugels
gaan en uit het gebied verdwijnen.
Het populisme van de BumaRutteclan doet verder vrezen dat
men in de ontkenningsfase blijft
hangen. Dat men met asfalt- en
lawaaipepernoten voor het
stemvolk blijft strooien en het
om ons heen alsmaar lawaaieriger wordt.
Onze kleinkinderen mogen
straks van deze ‘innovatieve
biobased’ politiek genieten:
overal windmolens, zonnepaneelvelden, asfalt, vliegtuigen,
gaswinningen, industriële landen tuinbouwgebieden, ammoniak, lawaai, veeziektes, incidenten, kortetermijnoplossingen en
niet te vergeten radioactief afval
van de COVRA onder Gaasterland. Want ook dat is met de
huidige technocratische insteek
nog een kwestie van tijd. Na ons
de zondvloed?
Zijn de kraanvogels binnenkort alweer historie? Overstemt
het auto-, vliegtuig- en dronegeluid straks het natuurlijke geluid
van mijn echte drones (darren,
mannetjesbijen)? Fryslân Noise
Valley? Hoeveel witte lawaaikrassen moeten er nog aan de
hemel verschijnen om te zien, te
horen, te voelen en te begrijpen
dat stilte onbetaalbaar is en geld
niet aan bomen groeit?
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