
 

 

Spiegeltjes en Kralen in de Drentse Monden en Oostermoer 

Geachte bewoner van de Drentse Veenkoloniën, 

In een ingezonden brief van 1 juli j.l. informeerde het Rijk u over het beoogde windpark in de 

Drentse Monden en Oostermoer. Met deze brief willen wij uw aandacht vestigen op enkele 

zaken waarover u nog niet geïnformeerd bent: het gevaar voor uw gezondheid en uw 

leefomgeving, en bovenal het aan u ontzegde recht op inspraak in de besluitvorming hierover. 

 

Waarom dit windpark? 

Vanwege een visieloos energiebeleid dat niet wil investeren in rendabeler vormen van groene 

energie. Ondanks kritiek van onder andere het Centraal Plan Bureau en de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid heeft dit kabinet flink ingezet op windenergie. De reden 

hiervoor is dat Nederland te laat en onvoldoende heeft geïnvesteerd in andere energie 

mogelijkheden. 

 

Wat betekent dit voor u? 

Naast het uitzicht op een stel kolossen van het formaat Euromast heeft het wonen in de 

nabijheid van windmolens ook grote nadelen voor uw gezondheid: slagschaduw en lawaai 

maken dat u ‘s nachts geen oog meer dicht zult doen. Bovendien zijn er steeds meer indicaties 

dat het ultrageluid dat windmolens produceren permanente schade kan aanbrengen aan uw 

gezondheid – signalen die het kabinet negeert. 

 

Hoewel u zult worden verzekerd dat dit lawaai binnen de norm valt, zijn de normen in de 

aanloop naar deze plannen zodanig opgeschroefd dat het nu mogelijk is de turbines in de 

nabijheid van uw huis te plaatsen. Een huis dat overigens onverkoopbaar zal zijn als daar 

eenmaal een windmolenpark naast staat. Zeg maar vaarwel tegen de oudedagreserve die u in 

uw huis gestoken heeft. 

 

Wie beslist hierover? 

Niet u als omwonende. Hoewel de initiatiefnemers doen alsof er genoeg draagvlak is, heeft 

niemand tot nu toe naar uw mening gevraagd. Internationale afspraken verplichten onze 

regering om u als “betrokken publiek” een kans te geven om u te organiseren en kritiek te 

uiten op het proces. Op het moment zijn meer dan 145 lokale organisaties vanuit het hele land 

dan ook bezig een collectieve klacht in te dienen bij de Verenigde Naties. 

 

In de tussentijd probeert het kabinet u in te palmen met een “gebiedsfonds” of met de optie 

om mede-eigenaar te worden (lees: als u grootgrondbezitter bent). Een paar spiegeltjes en 

kralen, maar geen compensatie voor het waardeverlies van uw huis.  

 

Meer weten? 

Geachte bewoner, let op! U staat op het punt de dupe te worden van een wanbeleid waar pas 

goed over na gedacht zal worden als het over 10 jaar door een parlementaire enquête onder de 

loep wordt genomen. Sta op en laat uw stem nu horen; claim uw recht op een goede 

leefomgeving en bovenal een goede gezondheid. Als u niet uzelf laat horen gaat u dit 

kwijtraken. Voorgoed. 

Wat kunt u doen? 

U aanmelden als donateur bij Platform Storm en meedoen met de acties van Platform Storm. 

Plak een Wind Nee poster achter het raam of hang een spandoek op of plak een Wind Nee 

sticker op uw brievenbus of vuilnisbak. Deze kunt u bij Platform Storm bestellen. En 

motiveer uw buren dit ook te doen! 

Kijk voor meer informatie op www.platformstorm.nl of www.nlvow.nl    

http://www.platformstorm.nl/
http://www.nlvow.nl/

