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Statengriffie

Van: info@windparkdedrentsemonden.nl
Verzonden: dinsdag 10 juni 2014 2:00
Aan: Statengriffie
Onderwerp: Brief aan PS
Bijlagen: Prov. Staten - Platform Storm 20140609K.pdf

Geachte Commissaris van de Koning, geachte Leden van Gedeputeerde Zaken en geachte leden van Provinciale 
Staten, 
 
 
 
Bijgaand doe ik u inzake de voorliggende plannen die zouden moeten leiden tot de plaatsing van windturbines in de 
Veenkoloniën, een brief toekomen met daarin voor u als bestuurder, relevante en concrete overwegingen welke 
ingaan op de impact welke de realisatie van windturbines in woonomgevingen met zich meebrengt. 
 
 
 
Tot  onze grote zorg ervaren wij steeds weer dat er bij bestuurders en beslissers grote onbekendheid met de 
omgevingseffecten van windturbines in woongebieden bestaat. 
 
 
 
Deze onbekendheid met en de onwetendheid van de effecten van industriële windturbines in woonomgevingen bij 
bestuurders houden enorme risico's in voor bewoners en voor vele anderen welke op enigerlei wijze, anders dan de 
initiatiefnemers, hier financiële, gezondheids‐technische, bedrijfseconomische, sociale en/of maatschappelijke 
belangen hebben. 
 
 
 
Gaarne verzoek ik u, niet alleen namens Platform Storm maar namens alle bewoners van het zoekgebied voor 
windturbines om met nadruk kennis te nemen van de inhoud van bijgaande brief, zodat u met deze informatie zich 
niet achteraf een verwijt zou kunnen maken dat u in het kader van de door u te maken keuzes met betrekking tot 
windturbines, niet op de hoogte was van de aan de orde zijnde effecten van windturbines in woonomgevingen. 
 
 
 
Ook wijzen wij op uw verantwoordelijkheid waarvan u zich voortdurend bewust van zult zijn en welke u op zich 
heeft genomen bij de aanvaarding van uw taken en bevoegdheden als Provinciaal bestuurder, door het belang van 
de bevolking bij alle door u te maken keuzes centraal te stellen. 
 
 
 
Wij reiken u met deze brief een reeks aspecten inzake windturbines in woonomgevingen aan. Daarbij houden wij er 
rekening mee dat u vanuit uw verantwoordelijkheid naar de bewoners vele, zo niet alle de in bijgaande brief 
genoemde argumenten in ons aller belang zult betrekken bij uw besluiten over de vraag of er op verantwoorde wijze 
wel windturbines in de Veenkoloniën geplaatst kunnen worden. 
 
 
 
In feite gaat het dan ook om de belangrijke vraag of u met de vele aspecten aan windturbines in woonomgevingen 
wilt en kunt verantwoorden dat er na jaren van zorgvuldige concentratie van grote en kleine bedrijven op daartoe 
aangewezen industrieterreinen, de burgers weer als 100 jaar geleden in een in de wereld onvergelijkbare omvang 
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rond hun woningen anno 2014 weer dag en nacht grote overlast mogen hebben van daar gerealiseerde zware 
industrie. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
J.L. Nieboer 
 
Woordvoerder Platform Storm 



Tweede Exloërmond, 6 juni 2014

Provincie Drenthe
Postbus 122
9400 AC Assen

Aan de Commissaris van de Koning de heer J. Tichelaar

Aan de leden van de Gedeputeerde Staten, dhr. H.H. van de Boer, dhr. H. Brink, dhr. drs.
R.W. Munniksma, dhr A. van der Tuuk

Aan de leden van de Provinciale Staten van Drenthe, mevr. M.Bakker, dhr. J.J.Baltes, dhr.
H.Beerda, dhr. M.Berends, dhr.A.A.P.M. van Berkel, mevr. L.Beving, dhr.E. Bolhuis, dhr.J.A.
van Dalen, dhr. O.B. Dijkstra, mevr. G.M. van Dinteren, dhr. R.Fokkens, mevr. R.S.Goettsch,
B.Hemsteede, mevr. R.Horasan, dhr. H.R. Hornstra, dhr. A.Huizing, mevr. M.S.lrrgang-
Borsboom, mevr. M.J.Kaal, A.Kerstholt, mevr. W.M.Meeuwissen-Dekker, J.L.M. van
Middelaar, K. Neutel, dhr. P.H.Oosteriaak, mevr. J.M.Pannekoek-van Toor, dhr. H. van de Pol,
mevr. G.Seinen, dhr. J.Slagter, mevr. G.H.Smith-Bults, dhr. J. Smits, mevr. L.A.5mits, dhr.
J.L.Stel, dhr. T. Stelpstra, mevr. M.Stijkel-Kuijpers, dhr. A. Timmerman, mevr. M.C.J. van der
Tol, dhr. N.A. Uppelschoten, dhr. E.R.Veenstra, dhr. H.J.van der Ven, dhr. J.Vester, dhr. B.
Vorenkamp, dhr. P.A. Zwiers

Geachte Commissaris van de Koning, geachte leden van Gedeputeerde Staten en geachte
leden van de Provinciale Staten van Drenthe,

Als bestuurder van onze Provincie, als burger en als bewoner van de regio bent u er van op
de hoogte dat er in het afgelopen decennium plannen voorbereid zijn, die er toe zouden
moeten leiden dat onze Veenkoloniale woonomgeving verandert in een in de wereld
onvergelijkbaar groot industriegebied met honderden windturbines.

Deze plannen zouden, naar de stellige bedoeling van de initiatiefnemers, zeer snel en
bovenal in alle stilte en met gebruikmaking van een daartoe door onze Rijksoverheid van
toepassing verklaarde Crisis- en Herstelwet en de op grond daarvan ingestelde
Rijkscoördinatieregeling en aldus zonder enige inspraakmogelijkheid van Provinciale en
Gemeentelijke overheden en bewoners moeten worden gerealiseerd.

Een dergelijke ondemocratische manier van het op deze omvang monddood maken van
burgers en het tot nihil afwaarderen van hun belangen als mens kennen wij niet meer sinds
het vertrek van meerdere buitenlandse bezetters die ons land in de historie overheersten.

In relatie tot het beoordelen van bestuurders voor het regeren van ons land, staat ons met
enige regelmaat met name slechts de stembus ter beschikking, waarmee wij als burgers een



mogelijkheid hebben om ons hopelijk daarna beter door andere landsbestuurders dan de
zittende te laten vertegenwoordigen.

Een ander middel waarvan u onmiskenbaar op de hoogte zult zijn en die wij als Platform
Storm met regelmaat inzetten om de zittende bestuurders te informeren over onderwerpen
die burgers aangaan, in dit geval over de aspecten aan deze wind plannen, is het bij
bestuurders op meerdere manieren onder de aandacht brengen van de onvergelijkbare
nadelige effecten die voor de burgers en ondernemers, niet alleen nu uit de windplannen
ontstaan en al zichtbaar worden, maar die zich na realisatie op enorme schaal voor ons
gebied en daarmee voor de bewoners zullen voordoen.

De vele door ons geïnitieerde acties zijn er dan ook op gericht om onze landelijke, u als
provinciale en onze gemeentelijke bestuurders, maar ook andere in dit proces betrokken
partijen, waaronder de initiatiefnemers, te wijzen op en bewust te maken van de vele en
grote nadelige effecten van windturbines voor het milieu en daarmee voor mens en dier en
in dit geval, onze woonomgeving.

Wellicht ten overvloede schetsen wij voor uw voorstellingsvermogens vooreerst de
afmetingen van de in ons gebied voorziene windturbines; deze zijn dan 200 meter
hoog, aldus meer dan twee keer zo hoog dan de Martinitoren in de stad Groningen,
waarmee alsdan elke verhouding in het beperkte Veenkoloniale landschap zoek is.

Alhoewel wij er vanuit gaan dat u genoegzaam bekend bent met de vele negatieve gevolgen
van windturbines voor het woon- en leefklimaat van mens en dier, noemen wij voor de
volledigheid een aantal van de in de wereld en inmiddels ook in ons land meermalen
bewezen negatieve gevolgen van de aanwezigheid van windturbines in woonomgevingen,
zoals:

Het verstoren van het landschap
Het vernielen van het uitzicht
Het opofferen van de weidsheid van het gebied
Het produceren van hinderlijk en allesoverheersend geluid
Het produceren van laagfrequent geluid als trilling door de grond en in de huizen
Het veroorzaken van optische onrust
Het verstoren van de nachtelijke duisternis
Het verstoren van de nachtrust
Het veroorzaken van slagschaduw
Het doden van onder meer vogels, vleermuizen, eenden, ganzen etc.
Het katapulteren van ijsafzettingen op de wieken
Het dag en nacht bewust en onbewust oproepen van angst en vluchtgedrag bij
mens en dier
Het bij mens en dier veroorzaken van gezondheidskiachten
Het onherbergzaam maken van het gebied
Het bij in het gebied aanwezige mensen oproepen van een 'unheimisch' gevoel
Het veroorzaken van een onmeetbare algemene negatieve impact op de
leefomgeving
Het verslinden van miljarden aan door burgers op te hoesten belastinggeld
Het opwekken van enorme weerstand bij de bewoners



Het veroorzaken van sociale onrust
H,t verstoren van sociale structuren in dorpen, streken en verenigingen
H1tbelemmeren van vanzelfsprekend en spontaan sociaal speelgedrag tussen
b~urkinderen
Het verstoren van spontane omgang tussen kinderen op schoolpleinen
H~t veroorzaken van tweespalt in kindervriendschappen
H~t veroorzaken van tegenstellingen tussen buren die voor en/of tegen deze
wtdplannen zijn
Helt veroorzaken van angstcultuur bij burgers die tegen deze windplannen zijn en
var windboeren afhankelijk zijn
Hef afbreken van regionale toeristische en economische initiatieven
Hef verlammen van de onroerende goedmarkt voor woningen en
bedrijfsgebouwen
Het veroorzaken van een waardedaling van het onroerend goed
Het zich doen terugtrekken van potentiële kopers van onroerend goed

~:i~e~:~r;:~e~n~:~:rn:::~:~~:~e:~dbewoners die door de windplannen moeten

Het verstoren van het bewonersperspectief om hier langdurig en in rust te
kU1nen blijven wonen
He~~reëren van gedwongen woonlocaties door onverkoopbaarheid van
worlngen
He verrommelen van het landschap
He doen wegtrekken van bewoners
Het versterken van krimp
Het zich niet meer in ons gebied willen gaan vestigingen van MKB bedrijven
Het verdwijnen van potentiële werkkrachten
Het verdwijnen van scholen
Het verdwijnen van zorginstellingen
Het veroorzaken van leegstand
Het als vroeger weer realiseren van (zware) industrie om en rond en naast
woningen
Het zomaar bestemmen van agrarisch gebied zonder bebouwing tot
industriegebied
Het zich over de rug van bewoners substantieel verrijken van boeren
etc. etc.

Deze laatst benbemde steeds kleiner wordende groep, de boeren, zijn vanuit historische
perspectief eigenaar van (steeds grotere) oppervlakten landbouwgrond en zij hebben veelal
door op coöperatieve leest gestoelde financieringsinstellingen de mogelijkheid gekregen om
hun bedrijf tot haar huidige omvang te brengen.

Ook hebben vele particulieren en veel ondernemers hun opstallen en bedrijfskredieten
middels hypotheken en/of zakelijke kredieten, met hun woningen en gebouwen als
onderpand bij dezelfde coöperatieve en andere bankinstellingen om en rond bij boeren in
gebruik zijnde landbouwgrond gefinancierd.



Alhoewel u .ich bewust zult zijn van de impact welke deze plannen nu al hebben op de
verkOOPbaajlheid van woningen, wijzen wij in deze brief, eerst in het belang van onze
achterban, i c. de bewoners, maar ook in uw belang op de zich al ingezette en de door de op
landbouwgrond voorgenomen windplannen in te zetten waardedaling van onroerend goed.

I
Wij ervaren in deze dat de coöperatieve basis waarmee de (wind)boeren hun huidige
economischt statuur verworven, nu in relatie tot de windplannen bij de initiatiefnemers
plaats heeft gemaakt voor egoïsme, grote hebzucht en het geheel en structureel negeren
van wiens belang dan ook.

Dit leidt tot grote zorgen bij bewoners en tot vervelende beslissingen door banken, met de
banken, de woningeigenaren, onze achterban en een in de wereld uniek deel van uwen
onze Provincie als uiteindelijke verliezers.

In het kader yan deze in onze ogen maatschappelijk volstrekt onverantwoorde windplannen,
is er echter ook een tweede reden om uw aandacht voor deze voor het gebied rampzalige
plannen van re windboeren te vragen.

Deze reden betreft de beleidsdoelstellingen van onze Rijksoverheid welke met veel nadruk
MaatschapP41ijk Verantwoord Ondernemen als primaire doelstelling voor burgers, bedrijven
en overhede~ als uitgangspunt hanteert en welke dit onder meer als volgt verwoord, nl.:

• Voor ,edrijven die hulp nodig hebben om maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO!, in praktijk te brengen zijn er verschillende richtlijnen en hulpmiddelen
beschlkbaar.

• Rijksoyerheid stimuleert MVO
• Het Rijk stimuleert bedrijven op verschillende manieren om met MVO aan de slag te

gaan: I

• De Transparantiebenchmark. Elk jaar laat de Rijksoverheid 500 verslagen van
bedrijven over hun MVO-activiteiten onderzoeken. Het bedrijf dat het hoogst eindigt
op de Transparantiebenchmark ontvangt een prijs: De Kristal.

• De overheid heeft MVO Nederland opgericht.
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vast onderdeel van Nederlandse

handelsmissies naar het buitenland. Nederlandse delegaties brengen MVO ter sprake
in het land dat zij bezoeken.

• Nederlandse overheid gaat begin 2014 een 'Sector Risico Analyse' uitvoeren. Het
doel is te achterhalen in welke sectoren de risico's op misstanden groot zijn. De
overheid zal in gesprek gaan met deze sectoren om MVO te versterken.

• etc.
• etc.

Wij vragen u als onze Provinciaal bestuurders dan ook om niet alleen vanuit de hiervoor
genoemde overheidsvisie uw verantwoordelijkheid te nemen naar al die duizenden mensen
die de dupe zijn en mogelijk gaan worden van deze windplannen. Wij vragen u echter om
alles te doen wat in uw macht ligt om de mogelijkheden tot realisatie van de plannen van
deze windboeren te blokkeren.



Wij kunnen ons daarbij voorstellen dat binnen de hiervoor geciteerde Mva doelstellingen, u
alle mogelijkheden en middelen heeft om in bestuurlijke zin, maar ook vanuit de Mva
doelstelling ian de (Rijks)overheid, maar zeker ook vanuit uw persoonlijke
verantwoordelijkheid als bestuurder, ter voorkoming van de bekende en hiervoor benoemde
desastreuze gevolgen voor uw Provincie en de inwoners de voorliggende windplannen
integraal en ónvoorwaardelijk af te wijzen.

Alleen een d rgelijke onverkorte afwijzing uwerzijds van deze windplannen strookt met de
Mva doelste ling, waarbij een uitblijvende afwijzing van deze wind plannen deze MVa
doelstelling 0 een onvergelijkbare en grove wijze zal ondermijnen cq. geheel ten iet zal
doen.

Het gaat ons, zoals u uit deze brief zult opmaken, er dan zeker niet alleen om dat er niet nog
veel meer wo ingen die nu al door de crisis onder water staan, nog verder in waarde dalen
door deze wi dplannen. Wel is het zo, als dat het geval zou zijn, dat wij ons dan voor kunnen
stellen dat defelfde boeren die mede door het coöperatieve financieringsbeleid hun huidige
bedrijfsecono~ische statuur hebben kunnen verwerven, na alle financieringsleed van
burgers en M~B bedrijven te hebben veroorzaakt, straks ook het einde van de leefbaarheid
in een groot deel van uwen onze Provincie veroorzaken.

Met nadruk wijzen wij u als onze eigen Provinciaal bestuurders, gekozen voor en door
mensen in onze Provincie, erop dat de in de wereld en inmiddels na realisatie van
windturbines in ons land ook steeds meer in ons Nederland bekende en in deze brief
benoemde negatieve effecten van windturbines in woonomgevingen zich steeds vaker en
beter representeren in de stelling IIWie van windmolens houdt, houd niet van mensen";
reden waarom er in Nederland inmiddels meer dan 130 geregistreerde actiegroepen tegen
de realisatie van windturbines actief zijn en wij u vragen om uw verantwoordelijkheid naar
mensen, te laten prevaleren boven deze 'groene' (lees: geldzuchtige en leugenvolle)
plannen van windboeren.

Geachte Commissaris van de Koning, geachte leden van Gedeputeerde Staten en geachte
leden van de Provinciale Staten van Drenthe, wij roepen u op en moedigen u waar nodig aan
om in deze voor uwen onze Provincie, voor u, ons en onze achterban rampzalige
windplannen naast ons te gaan staan en al het mogelijke te doen enjof te laten om de
realisatie van deze voor ons gebied en uwen onze Provincie allesvernietigende windplannen
te v deze op blinde geldzucht gestoelde ideeën van windboeren, daarmee als

orm in een gla water aan ons allen voorbij te laten gaan.




