Inspraakformulier windpark De Drentse Monden
Concept Notitie Reikwijdte en Detail
Uw gegevens
Naam: heer/mevrouw
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres

U spreekt in als:
Particulier
Uw inspraak:
Bezwaar tegen tijdstip inspraak:
Zoals inmiddels te doen gebruikelijk worden heikele punten veelal ter inzage /inspraak gebracht
wanneer een zo groot mogelijk deel van de bevolking er waarschijnlijk geen aandacht aan zal
besteden. Dit, omdat de kinderen vakantie hebben en/of men zelf sowieso ook op vakantie gaat..
De inspraak periode eindigt dan ook natuurlijk op het moment dat een ieder tot de verrassende
ontdekking komt dat er iets bijzonder vervelends te gebeuren staat.
Het zou dus op z’n minst zo moeten zijn dat in verband hiermee een dergelijke inspraakperiode tot
bijvoorbeeld half september moeten duren. Zodat ieder in ruime mate kennis kan nemen van de
rampen die hem/haar boven het hoofd hangen.
Bezwaar tegen buitenwerking zetten van echte invloed:
De herstel en crisiswet die in dit geval en vergelijkbare situaties gehanteerd wordt is een
democratisch onding. Een geeft de landsregering de mogelijkheid om elke vorm van invloed van de
direct getroffenen en hun vertegenwoordigers buiten beschouwing te laten of als niet ontvankelijk
te verklaren in verband met het zogenaamd prevalerend landsbelang. Dit alsof deze mensen en
vertegenwoordigers niet tot dit land behoren.
Voorbeeldmatig is hierbij dat bij navraag enkele jaren geleden door de nietsvermoedende
gemeentelijke overheid gesteld kon worden dat het landschap rond de Drentse Monden een open
landelijk karakter zou behouden. Wat nu met bijna één pennenstreek van tafel gesmeten wordt.

Invloed toerisme:
De recente ontwikkelingen van LOFAR, Geopark en andere initiatieven zijn er op gericht om dit
gebied dat al een zeker aantrekkingskracht heeft voor rustzoekende toeristen , nog aantrekkelijker
te maken. Door de eventuele uitvoering van de windpark plannen zouden de investeringen die hier
gedaan zijn en worden vrijwel nutteloos zullen worden omdat niemand zich aangetrokken zal
voelen tot een dicht bos bestaande uit ronddraaiende monsters die ecologisch windmolen heten. Het
windmolen park is dus een voortreffelijke methode om de toeristen industrie in deze omgeving
definitief ten grave te dragen.

Invloed op de bevolkingsontwikkeleing:
Het opengebied dat sinds de helft van de negentiende eeuw in het Drentse Mondengebied is
ontstaan heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bewoning en de aantrekkelijkheid hiervan voor de
huidige bewoners. Hierbij behoren ook de “nieuwe”bewoners die regelmatig uit het drukke
westen hier naar toe trekken om hun dagen in rust te kunnen genieten. De bewoners en deze
“immigranten” zullen door de wijziging van het landschapkarakter voor een (groot) deel hun
zoektocht naar rust en ruimte elders moeten gaan zoeken. Zodat op de middellange termijn niet
alleen de krimp( die te maken heeft met het wegtrekken van jongeren waar deels ouderen in de
plaats komen) maar met name ook de invloed van de windmolenplannen de hoofdoorzaak van de
ontvolking van dit gebied zullen zijn.
Invloed op fauna:
De bezwaren hieromtrent zullen door de op dit punt gerichte groeperingen meer dan duidelijk naar
voren gebracht worden.
Invloed op lichamelijke /geestelijke gezondheid:
Gezien de bezwaren die nu al bij veel mensen leven is het zeker te verwachten dat een aanzienlijk
bevolkingsdeel lichamelijke en psychische bezwaren zal ondervinden van de aanwezigheid van
constant in bewegingzijnde bouwwerken dat windmolens zijn. Nu al ondervinden groepen mensen
nadelige psychische bezwaren van allen al het idee dat dit soort molochs in hun leefomgeving
geplaatst zullen gaan worden . Het is dus te verwachten dat deze bezwaren alleen maar zullen
toenemen als het tot werkelijke plaatsing gaat komen. Een belangrijk punt daarbij is natuurlijk ook
weer gevoel van onmacht dat velen bij dergelijke plannen overvalt.
Invloed van het windpark op bodembeweging:
Windmolen met hoogte waarover hier gesproken wordt zullen onder invloed van de winddruk
zeker gaan bewegen. Deze zullen zich vertalen in beweging van de ondergrond e en hierin
trillingen veroorzaken. Hoe hoger een dergelijk bouwwerk gemaakt gaat worden des te sterker
zullen de hierdoor te verwachten grondbeweging/ grond trillingen hun invloed op de ondergrond
overbrengen..
Invloed op de waardeafname van de woningen:
De waardedaling van de woningen is op dit moment al een landelijk probleem. Door de in dit
gebied voorgenomen plannen rond de windmolens is de druk op de woningprijzen in dit gebied nu
al zodanige dat bijna ¼ van de woningvoorraad te koop staat en de prijzen dus gemiddeld nog
sterker onder druk zullen komen te staan als die in de overige landelijke gebieden. Hierbij
overwegend dat de welvaart in dit gebied gemiddeld lager is dan in andere gebieden, ontstaat voor
de bewoners een extra probleem dat ze hun woning niet kwijt kunnen, toch weg willen en daardoor
in financiële problemen zullen komen waar uit problemen als verpaupering zullen gaan ontstaan.

Welke duidelijk positieve invloeden zijn er voor het overgrote deel van de bewoners:
De belangrijkste positieve invloed die de aanleg van het windpark, voor het een zeer beperkt deel
van de bevolking, is het feit dat zij een fors bedrag per jaar beuren uit de landelijke subsidiepot
door de huur en andere emolumenten die zij ontvangen als zij in het gelukkige bezit zijn van een
stuk grond waar een molen op geplaatst gaat worden.
De toename van de werkgelegenheid in dit gebied en de uitstraling ervan op de regionale
nijverheid. Dit kunnen we eigenlijk wel direct naar het land der fabelen verwijzen . Immers het
werk aan windmolens en het onderhoud daarvan is stevig in handen van firma’s die deze apparaten
produceren en daarna zeker zullen gaan onderhouden en hun personeel, in het algemeen zeer
gespecialiseerd is , natuurlijk uit hun eigen personeelsbestand zullen gaan betrekken. De fabel dat
de tot nu toe in dit gebied aanwezige, in het algemeen , lager opgeleide mensen hierbij werk zullen
vinden is een sprookje.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is het werk in de Eemshaven waar grote groepen buitenlandse
arbeiders aangetrokken ( moeten) worden om het veelal specialistisch werk te kunnen verrichten..
Waarom molens op een plaats waar het rendement duidelijk lager is dan aan de kust:
Windmolens op zee leveren een veel groter rendement op dan op land. Bovendien is daar de grote
overlast voor de bevolking niet aanwezig. Ook SER Noord benadrukt dat het kabinet niet moet
doen aan versnippering van windparken, maar alles in moet zetten op gegroepeerde windenergie
boven Schiermonnikoog. Een goed voorbeeld is daarbij de ontwikkeling die bij onze Oosterburen
plaats vindt . Zij hebben , terecht , besloten dat het nuttig effect en de negatieve invloeden van de
plaatsing van windmolen duidelijk kleiner zijn wanneer ze voor de kust geplaatst worden.

Zwaar verkeer over de verkavelingswegen, wie draait op voor de kosten:
Voor de plaatsing en het onderhoud van de windmolen zal regelmatige toe en afvoer van zwaar
materiaal noodzakelijk zijn , het wegennet in het mondengebied is hier niet of nauwelijks op
berekend . Dit betekent dat er hiervoor speciale wegen aangelegd moeten worden of dat het
onderhoud van bestaande wegen onder grote druk zal komen de staan. Dit onderhoud is nu al een
grote financiële belasting voor de wegbeheerders( gemeenten). Dit probleem zal alleen maar groter
worden als hiervoor geen behoorlijke oplossing gevonden wordt.
Windmolens kunnen alleen draaien door de ruime subsidies die verleend worden:
De energiekosten zijn in werkelijkheid zeer hoog in het mondengebied draait de bevolking op
voor de negatieve effecten van deze investering en schiet er totaal niets mee op. Gezien de
gebleken onbetrouwbaarheid op de langere termijn van de landelijke politiek zullen ze in tegendeel
uiteindelijk dubbel gepakt worden door hoge energiekosten en de negatieve uitstraling voor het
hele gebied.

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar:
Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE
Voorschoten

