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Coevorden, 18-08-2014 

Bezwaarschrift Milieuvergunning De Mars 7a en 20a en Brusselseweg (windturbines). 

Betreft: Windturbines KWind 

Geachte Statenleden, 

Op 16 juli 2014 is in het gemeenteblad Coevorden de aanvraag gepubliceerd om een 
omgevingsvergunning zijnde een beperkte Milieutoets Windpark Coevorden -De Mars en 
Brusselse weg. 
Geruime tijd voordat deze publicatie plaatsvond is door deze initiatiefnemer reeds begonnen 
met bouwwerkzaamheden, te weten de fundamenten voor de Brusselseweg en de Mars 20a. 

Wij eisen dat de gemeente er voor zorgt dat: 
1) de bouwactiviteiten van KWind met onmiddellijke ingang worden stop gezet tot de 

reguliere voorbereidingsprocedure is afgerond. 

2) de vergunningen (opnieuw) worden getoetst aan de huidige wet- en regelgeving 
zoals aangegeven in de Wet Milieubeheer - activiteitenbesluit van 1 januari 2011 art. 
3.2.3 etc. 

3) in het akoestisch onderzoek dan ook de invloeden van de windturbine van Procter& 
Gamble (IAMS) en de 4 windturbines aan Duitse zijde worden meegenomen. 

De vergunningen voor KWind Beheer B.V. zijn voor -
De Mars 7a van 2 augustus 2011, De Mars 20a idem ? en de Brusselseweg is van 22-04-
2013. 
De vergunningen voor De Mars 7a en 20a zijn afgegeven op basis van "Bestemmingsplan 
De Heege West / De Mars (Windturbines) van 2010 met bijbehorend akoestisch onderzoek 
van 2009. Dit bestemmingsplan is getoetst aan de toen geldende wet- en regelgeving. Het 
akoestisch onderzoek ging uit van 3 windturbines van Defensie en de 2 windturbines van 
KWind. 
Aan de geluidscontouren is duidelijk te zien dat deze niet voldoen aan de nieuwe wettelijk 
vastgestelde waarden van Lden max =47dB en Lnight max = 41 dB. 

Zeker is dat een windturbine op de locatie De Mars 7a. op ca. 600m van de dichtstbijzijnde 
gevels van woningen en woonwijken, voor de bewoners zowel wettelijk, visueel als 
akoestisch absoluut onaanvaardbaar is. 



De Wet Milieubeheer - Activiteitenbesluit van 1 Jan 2011 kent voor reeds bestaande 
windturbines een overgangstijd van 3 jaar. Dat wil dus zeggen dat bestaande windturbines, 
zoals die van Procter&Gamble, per 1 jan 2014 aan de wet- en regelgeving dient te voldoen. 
Dit geldt dus zeker ook voor de nieuwe windturbines van KWind. Dit moet ook gelden voor 
de windturbines aan Duitse zijde (Europese richtlijn) 

Het onderzoek dient dan wel te voldoen aan de door de commissie MER aangegeven criteria 
zoals: geluidscontouren Lden max =47dB en Lnight max = 41 dB, het aantal gehinderde door 
de windturbines, mitigerende maatregelen om aan de wettelijke eisen te voldoen en 
mogelijkheden om hinder te beperken, etc etc etc. 

Dit onderzoek had reeds moeten plaatsvinden bij de vaststelling van de "Structuurvisie 
Coevorden en Bestemmingsplan Buitengebied". 
Ondanks de vele protesten door de belanghebbenden hebben de gemeente, de wethouder 
en het college vastgehouden aan de door hen ingezette procedure om de richtlijnen van de 
Provincie en zelfs de eisen van de commissie MER niet te volgen. 
Nu blijkt met de verouderde vergunningen van KWind duidelijk waarom voor deze weg is 
gekozen. 
Hier wordt door provincie en gemeente de ondernemer, ondanks zijn reputatie en zonder 
grondig onderzoek naar de effecten op het milieu, ten onrechte ondersteund. 

Klachtenprocedures en Regionale Uitvoeringsdienst RUD 
De bewoners van De Heege en Vosmaten hebben al sinds medio 2010 een groot aantal 
klachten over geluidsoverlast van windturbines, stank etc. aan de gemeente doorgegeven. 
Deze worden of niet eens voor ontvangst bevestigd of er volgt geen enkele reactie cq. 
opvolging van zijde van de gemeente / provincie / RUD. 
Stichting BOEC heeft dit in het overleg met de wethouder dhr Roeles ingebracht en dit is ook 
in verslaglegging vastgelegd maar uiteindelijk is er sinds 2010 geen enkele klacht behandeld 
die tot enige conclusie dan wel tot een bevredigende oplossing heeft geleid. 

Met de overgang van vergunningverlening, controle en handhaving naar de RUD is voor de 
omwonenden niet meer duidelijk hoe en waar klachten ivm vergunningen en overlast kunnen 
worden gedeponeerd en of en hoe deze aan de RUD worden doorgestuurd. 

Gaarne vernemen wij van u hoe in de nieuwe situatie met klachten van de bewoners dient te 
worden omgegaan 

Wij verwachten van de gemeente en de RUD resoluut optreden tegen bedrijven die 
economisch gewin voor maatschappelijk verantwoord ondernemen stellen. Vergunningen 
dienen te voldoen aan wet- en regelgeving die naleving, controle en handhaving regelt. De 
kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de bewoners van Coevorden staat op het spel. 

Wij zijn te allen tijde bereid tot nadere toelichting. 

Hoogachtenc 

Namens Stichting BOEC 
Ing. T. Israël (voorzitter) 

Email: info@boec.eu 
Tel: 0524-524123 
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