Nieuw Buinen, 3 februari 2016
Geachte perceeleigenaar,
Deze brief schrijf ik u in vertegenwoordiging van omwonenden van windpark Drentse Monden en
Oostermoer (hierna: het windpark), voor zover verenigd in Stichting Platform Storm.
Uw rol bij de totstandkoming van het windpark is, zoals wij menen vast te stellen, die als
perceeleigenaar het ter beschikking stellen van uw perceel aan initiatiefnemers Stichting Duurzame
Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Windenergie B.V.. Het gebruik van uw perceel is van
cruciale betekenis voor de realisatie van het windpark. De inpassing van een dergelijk grootschalig
windpark vraagt om een groot gebied van aaneengesloten percelen. De realisatie van het windpark is
afhankelijk van uw beslissing om uw perceel ter beschikking te stellen.
De keuze uw grond te verpanden zal ernstige consequenties teweegbrengen. Bewoners zullen
onaanvaardbare hinder, (im)materiële en forse financiële schade ondervinden. Duizenden woningen
staan te koop, vaak al jaren. Na een bezichtiging krabbelt men terug, zodra het woord windpark valt.
Ouderen willen kleiner gaan wonen omdat hun gezondheid dat vraagt en vergt, maar door het
onverkoopbare huis is het financieel en praktisch onmogelijk geworden om te verhuizen. Nu al door
de aankondiging, is hun kapitaal en woonbelegging vernietigd door de komst en schaduw van dit
windpark. Dit geldt natuurlijk ook voor jongere inwoners en gevestigde ondernemingen. Ook de
gezondheidsschade mag niet ontkend worden. De reeds gevestigde windparken elders in het land
bevestigen deze zorgen, voor niet alleen korte, maar ook langere termijn.
Wij willen u wijzen op uw zorgplicht. Als agrariër c.q. grondeigenaar heeft uw familie waarschijnlijk
generaties lang een bijzondere positie in de Veenkoloniën ingenomen. Grootschalige landbouw is
wat de omgeving tekent en vormt, en de vooruitgang en ontwikkeling is jarenlang op handen van
veler voorvaderen gedragen. Generaties zijn opgegroeid, als loonarbeiders op het uitgestrekte
Monden-land. En nu, ten koste van alle omwonenden, worden grondeigenaren ongerechtvaardigd
(buitensporig) financieel verrijkt. De eens zo betrokken gemeenschap ervaart sterke ontwrichting van
de sociale cohesie.
Het is wettelijk verplicht om de schadevergoeding te ondervangen in een anterieure overeenkomst
met de gemeente en initiatiefnemers. Aangezien ik nog niet van het bestaan en inhoud van een
dergelijke overeenkomst op de hoogte ben of daarvan al heb kunnen vernemen, wijs ik u
nadrukkelijk op deze wettelijke verplichting. Ik wil u waarschuwen voor een grote schadeclaim in de
vorm van planschade, schaduwschade en nadeelcompensatie en verzoek ik u dringend daadwerkelijk
die onevenredige schade te voorkomen, want ook op u rust een schadebeperkingsplicht.
De juridische procedure tegen het windpark is inmiddels van start gegaan. Wetenschappelijk
gegronde argumentatie tegen de milieueffectenrapportage is in deskundige, goede voorbereiding.
De Raad van State in Den Haag zal dit niet kunnen en mogen negeren. Ik ben op de hoogte van uw
reeds gedane financiële investering. Desondanks wijs ik u met klem op de mogelijkheid zich terug te
trekken
Daarom roepen wij u op om weer te gaan investeren in de Veenkoloniën met uw medebewoners van
dit kwaliteitsgebied, zodat we daar samen prettig kunnen blijven leven, wonen en werken. Dit in
plaats van uitsluitend naar uw eigen gerief in te zetten op een windpark dat er ons inziens niet eens
gaat komen, maar wel het door iedereen gewild solarpark wat echt duurzaam is en niet de miljoenen
aan door u te vergoeden omgevingsschade veroorzaakt, wat uw windplannen nu al doen.
Met vriendelijke groet,

