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Objet : demande d’audience auprès de Monsieur Ziad Khoury, Préfet de L’Aisne
PJ : courrier du président du conseil départemental du 18/06/2019 en réponse à
interpellation du collectif « Agir pour la Thiérache ».
Meneer de prefect,
Deze alarmkreet is volgens ons absoluut de laatste kans om het landschap van de Thiérache
te redden. De aangekondigde en zo gevreesde vernietiging van ons landschap is vooral
zichtbaar in het noorden van het departement, waar een ongecontroleerde wildgroei van
steeds imposantere windturbines heeft plaatsgevonden – zonder enig respect voor het
milieu, het culturele erfgoed en het welzijn van de bevolking.
De windmolenindustrie is een kolos met lemen voeten, uitsluitend gebaseerd op een
systeem van subsidies die worden betaald door elektriciteitsverbruikers – zonder
economische of ecologische realiteit.
Veel gekozen functionarissen, presidenten van regio's, departementen, afgevaardigden,
senatoren, departementsraadsleden, burgemeesters, allemaal klagen ze het economische,
maatschappelijke en milieuschandaal aan dat door de windmolenindustrie wordt
veroorzaakt.

Veel media ontdekken en hekelen de windmolenindustrie, de inwoners zijn zich bewust van
de bedreiging, de acceptatie van windturbines door de bevolking is nu nul.
De windmolenindustrie voert een bizarre wedloop naar zoveel mogelijk industriële
exploitatie van de regio –in strijd met alle milieuregels.
In deze context moeten we snel en krachtig optreden om de geprogrammeerde ondergang
van een heel gebied te voorkomen. We vragen een moratorium voor de onmiddellijke
stopzetting van nieuwe installaties en onderzoek naar de ongecontroleerde wildgroei. Dit
alles in goed overleg met de regio: met de gekozen ambtenaren van de betrokken
gemeenten en alle verenigingen en collectieven van inwoners in de Thiérache.
De Thiérache, sociaal en economisch erg verzwakt, wordt door de overheid al meerdere
jaren aangemerkt als een gebied, dat ondersteund moet worden. Lokale en regionale acties
voor de ontwikkeling ervan gaan allemaal in de richting van het benadrukken van de sterke
landschappelijke identiteit, het "landschappelijk handvest van de Thiérache" : het
coulisselandschap en heuvelachtig gebied in haar oorspronkelijke staat met weilanden,
wetlands, rivieren en bossen die een reservoir van biodiversiteit aan flora en fauna vormen.
Alle regionale marketing was tot nu toe gericht op de ontwikkeling van een landschappelijk
imago. Respect voor de omgeving en haar landschappelijke en architectonische kenmerken
vormt de basis van de identiteit van haar inwoners en garandeert dagelijks welzijn met een
sterk gevoel van verbondenheid met het landschap van de Thiérache, met name
ondersteund door de oprichting van de ‘Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du pays de
Thiérache’ (PETR). Doel hiervan was een aantrekkelijk gebied voor seizoensgebonden en
‘groen’ toerisme ontwikkelen voor Nederlandse, Belgische en Britse grensbewoners die
aangetrokken worden door de authenticiteit, schoonheid en diversiteit van het landschap,
de architectuur (versterkte kerken) en locale producten (met name kaas).
Deze groepen die met stedelijke stress worden geconfronteerd, vinden in de authenticiteit,
rust en schoonheid van de Thiérache een zekere rust die bevorderlijk is voor verjonging en
ontwikkeling.
Dit is bovendien in de geest van de ‘Europese landschapsconventie’, die de ondertekenende
landen aanmoedigt om het landschap in alle sectorale beleidsmaatregelen te integreren.
De ‘Boodschap van Lausanne’, met als thema de 23e bijeenkomst van de Raad van Europa
voor de uitvoering van de Conventie van de Raad van Europa over het landschap , ‘De
integratie van het landschap in sectoraal beleid’, nodigt de actoren van het grondgebied uit
om ”het landschap te integreren in het beleid van regionale planning, stadsplanning en in
het culturele, milieu-, landbouw-, sociale en economische beleid, evenals in het andere
beleid dat een direct of indirect effect zou kunnen hebben op het landschap ”. (Artikel 5 van
de Europese Landschapsconventie – Raad van Europa).
Het moment is daar van de eerste exodussen, een rampzalig gevolg van een inconsequent
beleid van de overheid om ons grondgebied zonder overleg te laten exploiteren door
projectontwikkelaars. Al sinds geruime tijd beginnen bewoners de door windturbines

omringde dorpen te verlaten. En het fenomeen neemt toe, hele gemeenschappen
overwegen om weg te trekken gezien de enorme schaal van de projecten om windturbines
te plaatsen.
Een diepe malaise heeft zich meester gemaakt van de Nederlandse en Belgische
gemeenschap van inwoners van de Thiérache. Deze liefhebbers van Frankrijk, van de
Thiérache, van ons platteland zijn ontzet over het beleid van onbegrijpelijke vernietiging van
ons milieu. Ze worden niet gehoord en overwegen – met tegenzin – om hun levensproject
op te zeggen en elders een ander "klein paradijs" te zoeken waar ze gelukkige dagen kunnen
doorbrengen, ver van de Thiérache en haar windturbines.
Deze honderden Nederlanders, Belgen en Britten wonen al jaren in de regio en hebben flink
geïnvesteerd in de renovatie van hun huizen. U hoeft alleen maar een wandeling te maken
door het centrum van de Thiérache om te zien dat de meeste van de oude, traditionele
huizen die hun oorspronkelijke karakter hebben behouden, eigendom zijn van onze
buitenlandse vrienden.
Deze gemeenschappen dragen door hun artistieke rijkdom bij aan de ontwikkeling van
deThiérache. Zie hiervoor bijvoorbeeld een artikel in de krant Le Monde: ‘En Thiérache, un
chapelet de forts d'église’ door Ali Habib, gepubliceerd op 6 augustus 1999, over Jeantes,
een prachtig gerenoveerd dorp, dankzij Nederlands geld, en met een buitengewone
verzameling muurschilderingen die de Nederlandse kunstenaar Charles Eyck er in de jaren
zestig aanbracht.
Een delegatie van bewoners, vertegenwoordigd door de vereniging Platform Thiérache,
wenst te worden gehoord door de heer Ziad Khoury, prefect van Aisne. Bij deze gelegenheid
zullen brieven van buitenlandse leden van de vereniging aan hun voorzitter, de heer Yann Le
Goff, onder zijn aandacht worden gebracht. In deze brieven drukken ze hun bezorgdheid uit
over de plannen voor grote wuindmolenparken in de Thiérache – met als gevolg dat ze de
Thiérache voorgoed zullen verlaten als die plannen doorgaan. Andere inwoners, honderden
buitenlanders en Fransen zouden dit voorbeeld kunnen volgen als deze projecten zouden
worden uitgevoerd, wat zou leiden tot de economische ineenstorting van deze bijzonder
kwetsbare landelijke omgeving.
Meer dan 900 inwoners van de betreffende gemeenten – Harcigny, Plomion, Jeantes,
Bancigny, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Laigny, Fontaines-les-Vervins, Landouzy-laCour, Landouzy-la-Ville, Eparcy, Bucilly, Martigny, Leuze, Any-et-Martin-Rieux, Bosmont-surSerre, Tavaux-et-Pontséricourt en Coingt – hebben petities ondertekend om de projecten te
stoppen.
In dit karakteristieke gebied zijn talloze versterkte kerken, de valleien van de Brune, de Ton
en de Oise, de staatsbossen van Val St. Pierre en St. Michel, broedgebieden van beschermde
en bedreigde diersoorten zoals de zwarte ooievaar, de BOB Maroilles; een klein territorium
dat tot nu toe is ontsnapt aan de wurggreep van de windindustrie – kunnen we het zien als
een teken van het lot?

Deze nog maagdelijke grond vertegenwoordigt een groot deel van de Thiérache, in het
zuiden en westen omgeven door een ring van windmolens van bijna 200 meter hoog
(Montcornet), maar in het noorden tevens grenzend aan het regionale natuurpark Avesnois
(PNR) en ten westen aan het Regionaal Natuurpark van de Ardennen (PNR).
In dit authentieke en nog steeds goed bewaard gebleven stukje Frankrijk zijn
windenergieproducenten gekomen met plannen voor de installatie van 49 windturbines in
een cirkel van 30 km rond Plomion.
De versterkte kerk van Plomion ondergaat momenteel een complete renovatie onder
suspiciën van Stéphane Bern, voor een bedrag van ongeveer 1.000.000 euro. Samen met 23
andere versterkte kerken in de directe omgeving zal dit eeuwenoude monument straks
worden omgeven door gigantische windturbines.
Natuurlijk zal ooit het moment komen dat mensen weer bij zinnen komen en deze symbolen
van een triest en roemloos epos zullen ontmantelen. Maar in dit nog maagdelijke gebied is
er nog tijd om deze definitieve vernietiging van het landschap te stoppen – want als er maar
één in dit gebied zou worden gevestigd, zou het hele hart van Thiérache worden
weggevaagd met onomkeerbare gevolgen.
Naast de negatieve effecten voor de inwoners zal ook het toerisme worden beïnvloed.
Windturbines jagen toeristen weg en bedreigen het bruto binnenlands product (bbp) van de
plattelandsgebieden, zoals blijkt uit verschillende onderzoeken.
De achteruitgang van het landschap heeft zowel economische als maatschappelijke
gevolgen. De Thiérache verkeert in een verslechterde economische situatie met een hoge
werkloosheid, een agrarische sector in moeilijkheden, endemische onzekerheid,
onzekerheden over pensioenen en een angstwekkende ‘post-covid’ gezondheidssituatie.
Met de sluiting van openbare diensten, ziekenhuizen en permanente schuldgevoelens voelt
de plattelandswereld zich verwaarloosd, opgeofferd door de staat aan een financiële
oligarchie. Waarom lijden gebieden die weinig energie verbruiken onder de vervuiling ten
behoeve van metropolen en verstedelijkte gebieden?
Het departement en de gemeenten zijn geen belanghebbenden meer bij de planning van
hun eigen grondgebied en er is geen ruimte voor overleg met lokale verenigingen bij
besluiten. Zo zijn sommige parken tegen het advies in van de onderzoekscommissaris, de
gemeenteraad en de bevolking gebouwd.
Het ontbreken van echte democratische inspraak en het gebrek aan overleg – waarbij de
landelijke politieke macht altijd aan het langste eind trekt – worden ondraaglijk.
De gevolgen voor de Thiérache zijn enorm: het is een regelrechte plundering van een
landschap dat haar karakteristieke identiteit verliest, een aantasting van de biodiversiteit,
een verlies aan aantrekkelijkheid voor toeristen en onroerend goed (vakantiehuizen), een
directe bedreiging voor de regionale veredeling van zuivel- en kaasproducten.
In het departement en in het bijzonder in de Thiérache is er een groeiende ergernis en
permanent gevoel van onbehagen bij de inwoners ontstaan, met veel vragen over hun
toekomst, wat leidt tot aanzienlijke opstandigheid. We zijn geen 'vuurvaste Galliërs', maar

verantwoordelijke burgers die vastbesloten zijn om te vechten voor het respect voor onze
fundamentele rechten om in goede gezondheid, in vrede en in harmonie met ons
grondgebied te leven, om onze landschappen, onze dieren te beschermen en de toekomst
voor onze kinderen veilig te stellen.
De vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache hebben concrete en
haalbare voorstellen ontwikkeld om ons grondgebied een toekomst te geven en de vernietiging
door al het tot dan toe gevoerde ontwikkelingsbeleid te vermijden. Deze voorstellen zijn redelijk
en vereisen geen aanvullende financiering, maar vormen een gecoördineerde territoriale visie
voor de toekomst – zonder enige lobby.
Deze voorstellen worden gedaan binnen het kader van de grondrechten van burgers en van de
verenigingen die hen vertegenwoordigen, rechten die zijn gegarandeerd door het ‘Verdrag van
Aarhus’ en het ‘Milieuhandvest’, waarvan de drie pijlers zijn: toegang tot informatie over het
milieu, deelname aan het besluitvormingsproces, toegang tot de rechterlijke macht.
Onze voorstellen hebben territoriale samenhang en zijn verenigbaar met het Sambre-AvesnoisThiérache-pact. Ze werden eerder reeds voorgesteld door het collectief Collectif Agir pour la
Thiérache, in juni 2019 aan de departementsraad en aan de regionale raad.
De geplande windmolenparken zijn onaanvaardbaar voor ons, Franse burgers, die niet over de
financiële middelen beschikken om te verhuizen, kinderen/ouderen/kwetsbare mensen die dag en
nacht leven in huizen omringd door steeds groter wordende windturbines en bijbehorende
geluidsoverlast.
Als vereniging en namens collectieven van milieuverenigingen vragen wij u, mijnheer de prefect,
om de totstandbrenging van een beschermingszone voor het hart van Thiérache dat nog niet is
getroffen door deze dodelijke industrialisatie, te steunen.
We rekenen op uw medewerking aan de bescherming van het cultureel erfgoed en het landschap
van de Thiérache en vragen u aandacht te schenken aan ons verzoek. We blijven tot uw
beschikking om alle aanvullende informatie te verstrekken die u nuttig acht voor dit dossier.
Ondertussen vragen wij u, mijnheer le Préfet, de verzekering van onze respectvolle overweging te
aanvaarden.
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