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Inspreektekst Structuurvisie Windenergie 1 juni
 2016.

Na het zorg-leed rondom onder meer de thuiszorg dreigt er nu veel windparkleed.

De tijd van windparken is voorbij. Investeer niet in technieken uit het verleden!

Ik sta hier namens 658 inwoners die op de Soeverein Onafhankelijke Pioniers gestemd 
 hebben, en namens de 132 inwoners die de petitie ‘Weet jij het al? Gemeente Emmen 

 blijft Windmolenpark Vrij! getekend hebben.

Wij willen iedere fractie oproepen tegen te stemmen. De raadsleden van Wakker 
 Emmen in het bijzonder. Zelfs als je als raadslid voor windmolenparken bent, kun je 

 hier toch niet voorstemmen? Het gezwets over het overrulen door de Provincie is 
 kleinzielig. Je staat toch voor je inwoners, het landschap, een beschermd dorpsgezicht? 

 Als iemand je zegt, ‘spring in de sloot’ dan doe je dat toch ook niet?

Andere gemeenten gebruiken ook hun beleidsvrijheid!

Alternatieven voor Windparken zijn er genoeg!
Zonne- energie, kinetische energie, magneettechnologie, compressietechnieken.

Een voorbeeld: Er is een vinding van een cilinder waarin onder zeer hoge druk (b.v. 
 2500- 3800 bar, ter vervanging van de waterdieptedruk) via een drukstoot water in de 
 cilinder in resonantie word gebracht en door de wisselende drukken in de aanwezige 

 piëzo-elektrische folie een hoogspanning wordt gegenereerd die vermogen kan
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 creëren. Een cilinder van slechts 20cm diameter en een lengte van slechts 80cm kan NB
 continu 1MW (1000kW!)  opwekken. Het betekent b.v. dat zo’n apparaat een complete
 moderne windmolen van 4MW (4000kW) (= piekvermogen) kan vervangen omdat dit
 apparaat 24uur/dag en 365dg/jaar continu dit vermogen kan genereren terwijl een

 windmolen maar gemiddeld voor 20% (op land) levert (afhankelijk van windcondities
 etc.). Zie meer info via de link:

http://www.free-energy4all.nl/nieuwe-uitvinding-met-potentieel
 

Er is landelijk alleen dit jaar al 18.5 miljard subsidie beschikbaar voor onrendabele
 windmolens. Geldverspilling. Vraag geld aan voor alternatieven.

 
Het College heeft geen actie ondernomen om een windmolenvrije gemeente actief na

 te streven met concrete (juridische) actie en verzet. Dus Wethouder, zeg gewoon dat je
 het ermee eens bent, dit is wel zo duidelijk. Anders verzet je je en ga je echt in overleg

 en kom je met een alternatief energieplan! Daardoor had het College in het gesprek
 met de Provincie ook geen onderhandelingspositie.

 
Het is een ethisch, moreel, inhoudelijk, landschappelijk, financieel, bestuurlijk, en

 politiek slecht besluit.
De gemiddelde windkracht op 100 meter hoogte, in deze regio is, het minst van heel

 Nederland.
 

We vragen u als raadslid goed te bedenken wie u hier wilt vertegenwoordigen?
 Gedraag u niet als een marionet van anderen, maar als een soeverein mens met hart
 en ziel, die kiest voor menselijkheid, logica en gevoel. U zit hier namens ons, als onze
 vertegenwoordiger. De omwonenden willen het niet, dus de enige logische beslissing

 voor alle raadsleden is tegen deze structuurvisie te stemmen.
Ook in de windenergie landen Denemarken en Duitsland komt men er steeds meer op

 terug.
 

Omwonenden worden verleid met gebiedsfondsen en compensatie. Dit wordt echter in
 de stukken niet concreet gemaakt en het gevaar is dat de opbrengst toch aan andere

 doelen wordt besteed. De verwachtte opbrengsten zijn ook discutabel. Er is een
 verhaal uit Nedersaksen, waar inwoners die aandelen hebben nog steeds wachten op

 winstuitkering en waar nu zelfs verlies dreigt.
Procesvoorstellen die inwoners kunnen doen voor windfondsen zijn geen garantie voor

 beslissingsrecht over de besteding door de omwonenden.
 http://www.br.de/nachrichten/windkraft-altersvorsorge-100.html

 
  In de stukken staat ‘de opbrengsten c.q. tenders “kan” worden toegevoegd aan

 windfondsen, er staat niet “zal” worden toegevoegd. In fase 3 zullen de kaders voor
 besteding van de middelen door de Gemeente worden uitgewerkt. Geen duidelijkheid

 vooraf dus!?
Windenergie speelt volgens de Provincie Drenthe  (pag. 53) slechts een kleine bijdrage
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 in de energiedoelstellingen en kan dus makkelijk vervangen worden door andere
 energiedragers.

De Provinciale omgevingsverordening wordt momenteel herzien (pag. 53). Een
 uitgelezen kans voor een effectieve lobby door Raadsleden en het College! Dus

 gedeputeerden, bezin je alsnog! Reputatieschade is er toch al opgetreden.

(pag.56) Inwoners moeten juist wel mede beslissingsrecht over hun omgeving krijgen.
 Vraag is ook of mitigerende en compenserende maatregelen niet teveel gaan kosten en

 daardoor de rendabiliteit van de Windparken verder afneemt.
De inbreng van omwonenden in fase II heeft niet geleid tot gedragen ontwerpen en

 suggesties zijn niet meegenomen.
Het verkrijgen van vergoeding vanwege waardedaling van woningen, planschade of

 omzetderving word ook moeilijk toegankelijk gemaakt. 

Is de gedragscode geen chantagemiddel? Omwonenden die tegen plaatsing zijn worden
 zo toch gedwongen om mee te praten over plaatsing.  Door de suggestie te misbruiken

 ‘ze komen er toch wel’ worden de bewoners erin gerommeld. Dus we hopen dat
 bewoners hier niet aan mee doen. De vraag is of het verschil uitmaakt of je als
 omwonende wel of niet meedoet voor het uiteindelijke resultaat. Wat gaat de

 Gemeente doen als er geen bewonersplatforms worden opgericht of als er geen
 bewoners aan mee doen? En wat als de omwonenden weigeren om de directe
 overeenkomst met de initiatiefnemer te tekenen? Hierdoor dreigen dus, naast
 gemeenschappen, ook de omwonenden tegen elkaar te worden uitgespeeld.

De vraag is of je de individuele mens en gemeenschappen wel bloot mag stellen aan
 zoveel gedoe, mogelijke beïnvloeding door initiatiefnemers of belanghebbenden.

 Juridische procedures moeten voorkomen worden. Het hele proces levert de
 omwonenden waarschijnlijk zoveel stress op dat het alleen al daarom

 onverantwoordelijk is in te stemmen met deze structuurvisie. Vergoed de Gemeente
 soms ook de hieruit voortkomende zorgkosten?

De conclusie moet dus zijn. ‘Sorry, provincie, hier zijn geen windparken mogelijk, als we
 alle effecten bij elkaar optellen en ze hebben geen draagvlak bij omwonenden.’ ‘Graag

 zijn we bereidt om gezamenlijk naar alternatieven te zoeken.’

Dus raadsleden, genoeg redenen om Tegen te Stemmen.

Ter afsluiting wil ik de petitie www.petitie24.nl/s589 , namens 132 inwoners,
 aanbieden aan de Gemeenteraad.

Dank u voorzitter.
Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen
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