Geachte leden van de commissie,

11 juni 2014

Mijn naam is Janet Holtkamp en woon in Nieuw-Buinen.
Graag wil van de gelegenheid gebruik maken om vandaag in te spreken.
Op 24 april j.l. is er in de tweede kamer een motie ingediend en aangenomen van dhr P.
Litjens (VVD)en Dhr. A. de Vries (PvdA)
Dit betreft:

Motie 33612-37 door Pieter Litjens (VVD) en Albert de Vries (PVDA)
overwegende dat voor een gedragen energietransitie de weerstand tegen hernieuwbare
energie zo laag mogelijk moet zijn; constaterende dat concrete alternatieve locaties voor
windmolenparken op land worden aangedragen door provincies, waarvoor meer
draagvlak in de samenleving bestaat;
verzoekt de regering, concrete alternatieven voor grote windmolenparken
serieus een kans te geven en de bevoegdheid voor de keuze van deze
alternatieven bij de provincie te leggen.
Deze motie opent de mogelijkheid om in Drenthe op een andere lokatie windturbines te
plaatsen waar wel draagvlak is.
Omdat de provincie de vrijheid heeft om lokaties nader te bepalen lijkt het niet meer
dan redelijk te verzoeken om betere condities dan hetgeen mogelijk is als alleen het
zoekgebied wordt gebruikt om windturbines te plaatsen. Eén van de randvoorwaarden,
waar vanuit de Veenkoloniën al herhaaldelijk om is verzocht, is de afstand van de
bebouwing te vergroten naar minimaal 2 km. Omdat de implicaties voor de gezondheid
nog niet duidelijk in kaart zijn gebracht en er wereldwijd geluiden te horen zijn dat
mensen letterlijk ziek worden van het wonen in de nabijheid van de windturbines lijkt
het alleszins redelijk om aan dit verzoek gehoor te geven.
Mensen die in de nabijheid van windturbines wonen klagen over duizeligheid,
hartkloppingen, een naar gevoel in de borstkas, hoofdpijnen, oorsuizen, enz.
Daarnaast is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar structurele veranderingen in
het lichaam a.g.v. het wonen in de nabijheid van windturbines.
Denk bijvoorbeeld aan structurele veranderingen, welke niet reversibel
zijn(=omkeerbaar), van het weefsel van het hartezakje, bloedvaten, bronchiën en
peesweefsel door het bijverschijnsel laag frequent geluid dat door windturbines
gegenereerd word. Het is inmiddels bekend dat Laagfrequent geluid belangrijk meer
wordt naarmate de windturbines groter zijn. En daarmee dus grotere risico’s op de
gezondheid met zich meebrengen. En als we spreken van turbines van 3 MW dan
spreken we over hele grote windturbines!
Een ander zeer verontrustend aspect is de stilte in de nacht die op dit moment rond de
25 dB bedraagt in de Veenkoloniën. De verhoging van de toegestane waarde in de nacht
is 41 dB. En dan wordt niet gesproken over de enorme hoge waardes die de 41 dB vele
malen zullen overschreiden maar wegberekend worden omdat de 41dB een gemiddelde
is.

Dit betekent dat de nachten dusdanig met geluid belast gaan worden zodat er zeer
waarschijnlijk veel slapeloze nachten bij de bewoners gesignaleerd zullen gaan worden.
Als de randvoorwaarden gehanteerd gaan worden zoals men dat landelijk heeft
vastgesteld gaat dit een rampzalig effect bij bewoners geven.
Stelt u zich de volgende situatie eens voor: u slaapt niet meer, uw prikkeldrempel
verlaagt, u gaat zich hierdoor ziek voelen, u wordt prikkelbaar en moe en weet nog maar
één oplossing en dat is weg te gaan van de plek die dit veroorzaakt. Maar dit wordt
onmogelijk omdat uw huis onverkoopbaar is geworden. Dan betekent dit levenslang en
gedoemd qua gezondheid ten onder te gaan.

Dit in overweging nemend en de mogelijkheid alternatieve lokaties te vinden binnen de
provincie waarbij wel voldoende afstand naar de bebouwing is wil ik de commissie met
nadruk verzoeken het burgerinitiatief dat afgelopen jaar is ingediend opnieuw te
bekijken.
U vergadert vandaag vanwege de actualisatie van de omgevingsvisie. Ik verzoek u deze
zaken mee te nemen in uw uiteindelijke besluitvorming.
Dank voor de inspreektijd

