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Statengriffie
Verbod om windmolens te plaatsen

Geachte leden der Provinciale Staten van Drente,
Volgens artikel 9 van de Flora en Fauna wet is het verboden beschermde dieren opzettelijk te doden.
Grote windmolens veroorzaken grote luchtdrukverschillen. De longen van vleermuizen zijn bijzonder gevoelig voor
deze luchtdrukverschillen.
Op grote afstand veroorzaken windmolens inwendige bloedingen en longschade, waardoor de vleermuizen
doodbloeden of stikken.
Zie:
German Wind Farms Can Kill Bats from Near and Far, Research Suggests
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120702133529.htm
Het plaatsen van windmolens op het land komt feitelijk neer op het op grote schaal doden of zelfs volledig uitroeien
van vleermuizen.
Dat is een ernstige schending van artikel 9 van de Flora en Fauna wet.
Op grond hiervan verzoek ik u onmiddelijk te besluiten tot een algeheel verbod op het plaatsen van windmolens (op
het land).
Tevens verzoek ik u te overwegen bestaande windmolens op het land te slopen.
Het moet mij van het hart, dat ik het overheidsbeleid krankzinnig vind.
Er is heel veel geld gestoken in nieuwe natuur en met name in recreatiegebied Drentsche Aa.
Over de N33 is zelfs een Vleermuisportaal geplaatst. Tegelijk wil de overheid windmolens plaatsen, die deze
vleermuizen uitroeien.
En die de rust verstoren, grote windmolens maken behoorlijk veel lawaai.
Recreatie en grote windmolens sluiten elkaar uit.
Natuur en windmolens sluiten elkaar uit.
Vleermuizen zijn een essentieel onderdeel van eco‐systemen.
Ik kan me goed voorstellen, dat u zich onder druk gezet voelt door de idioterie van Den Haag.
Met de Flora en Fauna wet heeft u een geschikt instrument om keihard 'Neen' te zeggen.
Als de haagse politiek graag windenergie wil opwekken, kan dat in het Binnenhof.
Laat ieder kamerlid een molentje op het hoofd binden.
Daar wordt zoveel gebakken lucht uitgestoten, dat het vermogen aan windenergie meteen verdubbeld.
Bovendien denk ik, dat een molentje op het hoofd van Samsom heel goed staat.
(Ik noem Samsom met name, omdat de VVD al heeft laten weten, dat zij tegen de windmolenwaanzin is, maar
gedwongen wordt door de PvdA.)
Hoogachtend,
Andreas Firewolf
www.groenepolitiek.info
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