


“ Weet wie tegen u spreekt ”
Vanavond zult u een verhaal horen over schitterende luchtkastelen,  

zoete koekjes, en droom vooral zacht verder.

Het verhaal zal gebracht worden door mensen, die een groot belang hebben bij de realisatie van de 
grootschalige windparken De Monden & Oostermoer. 
 >>  Bij u letterlijk in de achtertuin. 

Daarom zullen zij u feiten achterhouden, vragen ontwijken en zelfs de waarheid geweld aandoen, alsof 
het gedrukt staat.
Alles maar om de politieke ambitie van duurzame energie te realiseren en vette subsidies op te strijken. In 
deze flyer willen wij u informeren over de andere zijde van de windindustrie. Eén, die niet zo zoet is, en die 
voor u als omwonende van groot belang is om te weten.

Waarom dit windpark? De politiek heeft simpelweg een doelstelling >> 6.000 MW.  
Dus vanwege dit 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 eigenlijke reden hiervoor 
is dat Nederland te laat en onvoldoende heeft geïnvesteerd in andere energie mogelijkheden. 

Waarom bij u in de buurt? Omdat uw provincie dat in 2010 een prima idee vond op basis van 
enkele zienswijzen van belanghebbenden te weten; windboeren, windprojectontwikkelaars en 
natuurorganisaties, die liever windturbines tegen de bebouwing plaatsen dan in hun natuurgebieden. 
Er is nog steeds geen enkel rapport of onderzoek, waaruit blijkt, dat onze regio meer geschikt is, 
dan de andere delen van Drenthe. De Provincie wil maar liefst 52% van de 285,5 MW (haar IPO 
verplichting) plaatsen in slechts twee gemeenten: Borger-Odoorn en AA & Hunze.  
Ver van Assen wordt de overlast eenzijdig op de rand van Drenthe gelegd.

Wat betekent dit voor u? Naast het uitzicht op een stel kolossen van het formaat tweemaal de 
Martinitoren heeft het wonen in de nabijheid van windmolens ook grote nadelen voor uw 
gezondheid: slagschaduw overdag en lawaai ’s nachts zorgen ervoor, dat u geen oog meer dicht zult 
doen. 
Hoewel u zult worden verzekerd, dat dit lawaai binnen de norm valt, zijn de normen in de aanloop 
naar deze plannen zodanig vervaagd, dat het nu mogelijk is de turbines op 300 m van uw huis te 
plaatsen. 

Slechts één op de drie mensen krijgt ernstige overlast (RIVM rapport 2009). Een huis wordt vrijwel 
onverkoopbaar, als daar eenmaal een windmolenpark naast staat. Zeg maar vaarwel tegen uw huis als 
de oudedagsreserve.  
Bovendien zijn er steeds meer indicaties, dat het infrageluid dat windturbines produceren permanente 
schade kan aanbrengen aan uw gezondheid.  
> signalen die het kabinet opzettelijk negeert.

Net zoals u géén U.V. licht kunt zien, zo kunt u ook géén infrageluid horen. U.V. licht veroorzaakt 
huidkanker; Infrageluid kan zeer ernstige hart- en vaatklachten, luchtwegproblemen en een aantasting 
van het neurologisch systeem geven.

Infrageluid zichtbaar gemaakt  >> http://goo.gl/yV8Tc0

“Wie beslist hierover?”

De belanghebbenden. Oftewel de politiek, die een duurzame opdracht uit Brussel heeft, en dat vertaald 
heeft naar windenergie. En ook de windboeren in samenwerking met de windproject ontwikkelaren. 
>>  Dat zijn de mensen, die hier hun praatje houden.  <<

Oftewel: Niet u als omwonende. U moet enkel luisteren, slikken en betalen.
Luisteren: 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.  
Er zijn nu al meer dan 145 lokale organisaties vanuit het hele land dan ook bezig een collectieve 
klacht in te dienen bij de Verenigde Naties. (Aarhus Conventie)

Slikken: Er wordt opgelegd, niet geluisterd; protest wordt lastig gemaakt, de (geluids)normen worden 
ernstig versoepeld zonder enig diepgravend onderzoek, waardoor onze gezondheid en 
woongenot op het spel wordt gezet.

Betalen: En net als in Duitsland draaien enkel de huishoudens voor deze ‘Groene duurzaamheids’ 
waanzin op. Volgens Minister Kamp gaat u € 375.- extra betalen. Volgens realisten wordt dat 
al gauw € 1.000,- per huisgezin. Wegens hun energie rekening zijn nu al 300.000 Duitsers 
afgesloten van electriciteit.  
Op dit moment probeert het kabinet u in te palmen met een “gebiedsfonds“, of met de optie om 
mede-eigenaar te worden van het windpark. 

Enkel spiegeltjes en kraaltjes, maar geen compensatie voor het waardeverlies van uw huis of garanties 
omtrent uw gezondheid. Denk aan het drama wat zich in Groningen rond de gaswinning afspeelt.
Dan weet u hoeveel vertrouwen u in deze overheid kunt hebben, mochten er toch problemen ontstaan: 
Enkel de schrijnende gevallen !!

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. 

Meer weten ?
Meldt u aan en ondersteun één van de actiegroepen.
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