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De Waarheid over Grootschalige Windindustrie
De Drentse Monden en Oostermoer.

Nee, we doen het niet samen.
Het plan is in 2010, na een wijziging
van de Omgevingsvisie in de PS, over
de burgers, de gemeenten en de
provincie heen bij het Rijk gebracht.
En door alle projecten bij elkaar op
te tellen kwam het totaal boven de
100 MW en werd het project door
EZ ondergebracht onder de
Rijkscoördinatieregeling.
Daardoor werd het project
"nationaal belang". Deze regeling is
er op gericht - zo erkende een
ambtenaar van Economische Zaken
op tape - dingen sneller geregeld te
krijgen die er anders niet
doorkomen i.v.m. veel weerstand.
De bewoner krijgen enkele
informatie momenten, een aantal
maal kan men een zienswijze
indienen (waar weinig tot niets mee
wordt gedaan) en aan het eind van
de rit is er de Raad van State die een
onherroepelijke uitspraak doet.
Dit is de doelstelling voor het
opgesteld vermogen. Daar zitten we
voorlopig niet aan. Want niet alleen
in ons gebied is er veel verzet tegen
de plaatsing van windturbines.
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Denken mag... zienswijzen indienen
ook..maar dat verandert niets aan
de plannen. Alle pogingen zijn vurig
bestreden door de initiatiefnemers,
vakkundig genegeerd en
afgeserveerd met lariekoek, halve
waarheden en hele leugens.
Het enige waar de omgeving over
mag meepraten zijn de
participatiemogelijkheden en het
gebiedsfonds. tewel: hoe u mag
meebetalen aan de enorme
waardedaling van uw woning voor
een stukje windturbine en of u een
wipkip, zwembad of sneller internet
wil. Op het plan zelf heeft u geen
enkele invloed.
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Dat 100 agrariërs samen werken wil
niet automatisch zeggen dat het een
goed plan is. Of dat alle agrariërs,
die bij een goede verkooppraatje
tekenden voor "het snelle geld" nog
net zo enthousiast zijn als voordat
de plannen openbaar werden, is ook
de vraag.
Het feit is dat de grondbezitters met
een slecht draagvlakonderzoekje
van Newcom werd verteld dat de
bewoners geen problemen zouden
hebben met plaatsing van
windenergie. Datzelfde onderzoekje
is in de Provincie gepresenteerd. En
op onder andere basis daarvan werd
ons gebied opeens "zoekgebied voor
grootschalige windenergie". Zonder
dat de bewoners er iets van wisten..
De gemeente Borger-Odoorn initieerde een onafhankelijk draagvlakonderzoek. Op basis van die
onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat er veel weerstand is tegen de komst van het windpark De Drentse
Monden en Oostermoer. Meer dan driekwart (77,2%) van de huishoudens binnen de gemeenten is (sterk) tegen
de komst van het windpark, terwijl 10,3% voor de komst van het windpark is. 11,2% geeft aan neutraal te zijn,
1,4% geeft aan hierover geen mening te hebben.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dus dat het draagvlak voor het aanleggen van het windpark De Drentse
Monden en Oostermoer onder zowel direct als indirect omwonenden gering is.

https://www.borger-odoorn.nl/fileadmin/files/borgerodoorn/Over_de_gemeente/Plannen_en_projecten/Windenergie/Draagvlakonderzoek_rapport.pdf
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COOPERATIE? Er is sprake van een
Rijkscoördinatieregeling!
"De Windvogel keurt nu ook het door
de strot duwen van windturbines in
de Veenkoloniën goed. Ze is daarmee
een verlengstuk geworden van de
windmolenlobby in plaats van een
coöperatie van burgers die van
onderop initiatieven neemt op het
gebied van duurzaamheid. "

Bron:
http://energieprovincie.nl/blog/dewindvogel-vooral-een-dode-vogel/
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Gebiedsfonds.
Het is van ons allemaal, want we betalen er ook allemaal aan. Via de SDE+ opslag op uw energierekening die als
dikke subsidie bij de windhandel terecht komt. Een sigaar uit eigen doos.
En wat heb je aan zonnepanelen via dit project? Veel mensen hebben zelf al een setje zonnepanelen op het dak
gelegd. Daarnaast zijn er al vele goede regelingen voor zonnepanelen. Storm is voor zon. Sterker nog: weg met de
windturbines, kom maar op met die zon! Een top alternatief wat wel breed gedragen wordt.
Openbare ledverlichting? Dat is een taak van de gemeente.
Isolatiemaatregelen? Alleen bruikbaar als je ook iets te isoleren hebt.
Vaststaat dat met de komst van windturbines de Veenkolonien een industriegebied van het zwaarste soort wordt,
waar wonen niet meer kan en iedereen dus uitgekocht moet worden.
Dus niet een minuscuul goedmakertje van €200.000 voor het hele gebied. Dat lijkt veel maar met ca. 40.000
betrokkenen kom je uit op € 5,= per persoon.
"Eventuele compensatie of participatie in windmolens is geen lapmiddel voor extra draagvlak; de impact van
windturbines op de levensomgeving is daarvoor gewoonweg te groot". (NLVOW)
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De infrastructuur zal drastisch moeten worden aangepast. Wegen moeten
verbreed, rotondes vergroot. Want de windturbines zijn mega groot. Wanner
je infrastructuur noemt, hoort daar ook de vraag bij wie gaat dat betalen? Want
Rijk, Provincie en Gemeente zijn driemaal de inwoner.
Dit alleen al zal het landschap drastisch veranderen. Dan komt de bouw. Veel
transport en veel geluidsoverlast. Dan krijg je de windturbines die de stilte gaan
verstoren, hun slagschaduw over de vlaktes gaan werpen en het onregelmatige
beeld van de draaiende wieken. Dus welke leefbaarheid? Windturbines worden
niet stiller als er zonnepanelen op een openbaar gebouw liggen. De
slagschaduw niet minder gekmakend omdat de bosjes gesnoeid zijn.
En huizenisolatie helpt alleen tegen hoorbaar geluid. Niet tegen het
laagfrequent geluid. Daarbij werkt het huis als een klankkast.
Aannemelijker is dat het net gaat als bij het Gas: eerst de kerken en
publieksgebouwen. En Jan-met-de-Pet zal moeten begrijpen, dat geld een keer
op is. En er niet aan persoonlijke compensatie kan worden gedaan.
Eerst met windturbines de leefbaarheid totaal onmogelijk maken en daarna
zeggen dat je de leefbaarheid wilt verbeteren is als: eerst tegen onze zin ons
(t)huis en omgeving slopen en ons dan een tent als een geweldige compensatie
voorhouden.
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Voor deze soorten zal de
leefbaarheid ook sterk afnemen.
Deze bedreigde soorten dieren
zijn allemaal opgenomen in de
Flora en Fauna wet.
De aangevraagde ontheffing is
niets anders dan een Licence to
Kill: oftewel al deze vogels en
vleermuizen komen in ons
gebied voor en mogen -bij
doorgang- door de windturbines
gesubsidieerd uit de lucht
gemept worden.
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Burgerkapitaal 6 miljoen? Onze regio staat
bekend om zijn armoede! Sterker nog: er gaat
een onderzoek lopen van 3 jaar waar provincie
Drenthe en Groningen beiden elk per jaar €
30.000 in gaan stoppen om te onderzoeken hoe
de aanpak van deze armoede effectiever
bestreden kan worden. Kosten 3 jaar x 2
gemeenten x30.000 euro= € 180.000 voor dit
armoede onderzoek.
En dan moet diezelfde armoedige bevolking via
leningen en obligaties 6 miljoen in een
subsidieverslindend project stoppen wat hun
grootste bezit- hun woning- straks in waarde laat
dalen of zelfs onverkoopbaar maakt? Hou toch
op; omwonenden investeren niet in deze
windindustrie. Dat doen groene rakkers die zelf
in de grote stad wonen en zo hun duurzame
imago willen in stand houden.
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187.500 Huishoudens? 84% van Drentse
huishoudens? Rekent u mee?
Een vast getal is het opgesteld vermogen: 189 MW.
Dan begint het gesjoemel. We vergelijken de cijfers
uit de aanvraag voor de subsidie regeling (SDE+) en
die van deze INFOGRAPHIC
Jaarlijkse opbrengst:
SDE+ cijfers : 676.262 MWh
INFOGRAPHIC : 562.500 MWh
Met de opbrengst bepaal je het rendement:
SDE+ 40,8%
INFOGRAPHIC 34%
(Voor windturbines op land in windluw gebied zijn dit
enorm hoge getallen. Voor windluwe gebieden geeft
het Ministerie van EZ een rendement van 26 % )

Geen duurzame stroom want windenergie is niet
duurzaam.
Veel windturbines bevatten zeldzame metalen die op
een extreem milieuvervuilende manier worden
gedolven,
de windturbines zijn schadelijk voor o.a. vleermuizen en
vogels ,
en aan het eind van de rit zijn windturbines niet goed
recyclebaar
Dus hoezo duurzaam?

Huishoudens? Uit hoeveel personen bestaat zo'n
rekeneenheid "huishouden"? Dat ligt nergens vast.
Het is geen vaste rekeneenheid.
Voorheen werd nog een huishouden geschat op een
verbruik van 3500 kWh, wat al is verlaagd naar
3300 kWh, naar het INFOGRAPHIC 3000 kWh.
Zo kan straks 1 windturbine alle huishoudens van
energie voorzien.
De gehele provincie Drenthe verbruikt totaal
2.2500.000 MWh (81PJ)
Dit zijn dus niet alleen de huishoudens. Komt de
bijdrage van het windproject op 562.500 MWh dan is
de bijdrage op het totaal slechts 2,5%.
Het is wel duidelijk: je gaat toch niet voor
slechts 2,5 % de hele Veenkoloniën
verknallen !!!!!
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200 meter is enorm hoog!

Het normgeluid in Nederland wordt
als jaargemiddelde berekend!
Dagen dat de windturbine niet
draait en geen geluid maakt tellen
ook mee voor dat jaar gemiddelde.
Daarnaast heeft ons kabinet op
basis van onderzoek uit 2009 van
het RIVM de jaarnorm geluid
aangepast. Hierdoor zijn de
normafstanden woningenwindturbines verkleind zodat de
doelstelling duurzame energie kan
worden gerealiseerd. De normen
zijn gebaseerd op modellen, er
wordt niet met cijfers uit de praktijk
gewerkt. Hierdoor mogen enorme
windturbines vlakbij woningen
staan. Met alle geluidshinder van
dien. Maar ja.. het valt binnen de
normen.

Wie slaapt er
prettig met een
koelkast die aan
en uitgaat in de
slaapkamer?

Hier staat dat de slagschaduw maximaal 6 uur per jaar mag zijn.
Maar hoe handhaaf je een jaarlijkse norm? Slagschaduw is zeer
afhankelijk van de stand van de zon. Alle gegevens van de
initiatiefnemers zijn gebaseerd op computermodellen, niet op de
praktijk.
Slagschaduw is moeilijke materie en een kleine verandering in het
model kan grote gevolgen hebben in de praktijk.
Hoe die praktijk er dan uit kan zien, ziet u hier .

Het ene geluid is het andere geluid
niet. De onregelmatige zoef-zoefzoef van een windturbine is veel
irritanter dan een doorlopen zoem
van een autosnelweg. In ons gebied
is het zo stil, dat de geluidsmeting
het niet kon meten.
En dan hebben we het nog niet eens
gehad over het Laagfrequent geluid
en de mogelijke gezondheidsrisico's
daarvan.
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Onderzoek door Prof. Frits van den Berg van de Universiteit Groningen (2006) toont aan dat
vooral het geluid van windturbines tijdens de nachtperiode hinderlijk kan zijn, zelfs tot op een
afstand van 2 kilometer. In de nacht gaat de wind op grondniveau vaak liggen, maar op grotere
hoogte kan het juist extra hard gaan waaien. bron
De rekenmodellen voor geluid zijn vaak gebaseerd op de windsnelheden op 10 meter hoogte,
terwijl een windturbine 80 tot 120 meter hoog kan zijn. En… hoe hoger de windturbine hoe
meer hinder. Door ontbreken van achtergrondniveau van wind en verkeer in de nacht is het
zoevende geluid van de bladen van de turbines dan juist extra goed hoorbaar en wordt als veel
hinderlijker ervaren dan het lawaai van auto’s, vliegtuigen en treinen, ook al produceren die
even veel geluid. Om die reden adviseert de Franse Gezondheidsraad plannen voor de bouw
van windturbines binnen een straal van 1,5 kilometer van woonbebouwing op te schorten.
Volgens de nieuwe geluidsnormen mag windturbinegeluid meer hinder veroorzaken dan
snelverkeer en vliegtuigen. Waar snelweggeluid ’s nachts en in het weekend verstomt, mag de
turbine op die momenten herrie blijven maken.
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Investeringen ruim 300 miljoen? Dan worden even de subsidies die al zijn toegekend vergeten. Bron voor deze
gegevens is de overheid zelf. Meerdere malen drong Platform Storm aan op openbaarheid van cijfers. Die kwamen
niet of dermate summier dat er nog geen conclusie uit getrokken kon worden. Nu de beschikkingen gepubliceerd zijn
op de site van de overheid kunnen we aan het rekenen.
Let vooral goed op de hele kleine lettertjes: Rijksbijdrage max. € 11.726.520.

Maar dat betreft slechts een enkele turbine. In totaal zijn er 45 windturbines : 16 windturbines van Duurzame
Energieproductie Exloërmond B.V., 12 windturbines van Raedthuys Windenergie B.V. en 16 windturbines van
Oostermoer Exploitatie B.V. en 1 gezamenlijke windturbine in het Veenkoloniale gebied.

Het totaal aan subsidies komt op: € 527.484.360
Dat is een enorm bedrag; dat geld gaat maar naar enkelen die de windturbines op het land krijgen en de
projectontwikkelaars. Zeg maar de windhandelaren! 527 miljoen subsidie (wat door u en ik uit de energieheffing van
u al per jaar wordt betaald) is bijna het dubbele van de investering van 300 miljoen; de windhandelaren investeren
dus HELEMAAL NIETS, maar stelen het hele bedrag van 527 miljoen van heel Nederland!
Link naar totaaloverzicht.
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Meerdere malen is er door Storm
op gehamerd vooral een
Economische Effect Rapportage
(EER) te doen. Dit verzoek is
nimmer toegekend. Wat is de
werkgelegenheid tijdens de
bouw dan? Bouwen wij in
Nederland windturbines van
dergelijke grootte?
Komen er leer trajecten of
omscholingstrajecten zodat
lokale ondernemers kunnen
profiteren van dit project?
Nergens harde afspraken, alleen
loze kreten.
Lokale ondernemers (mits
concurrerend en kwalitatief…),
wordt de worst voorgehouden
om mee te werken aan het
ruineren van hun eigen en onze
woonomgeving. Zij zullen niet
aan bod komen (de
turbinebouwers hebben hun
eigen aannemers), maar wat een
mooie geste naar lokale
ondernemers om hun
geldhonger over de ruggen van
hun buren te stillen.
Wat we wel weten is dat er een
groot gedeelte van ons inkomen
afkomstig is uit de toeristische
sector. En de vraag is hoe de
toeristen zullen reageren op de
alom aanwezige windturbines.
Oftewel.. hoeveel banen gaat dit
project kosten? Dat wil de
overheid liever niet weten en dus
wordt dat niet onderzocht.
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Het plan behelst de plaatsing van 45
windturbines. Het plaatje suggereert
dat er geen bebouwing (witte lijn zijn
wegen) is maar ieder die er woont
weet beter: de windturbines komen
aan beide kanten van de
lintbebouwing waardoor duizenden
bewoners zullen worden ingesloten
door de windturbines.
Lofar en de laagvliegroute staan ook
niet op de afbeelding.
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De tijdlijn van de initiatiefnemers start op 2015.
Niet helemaal realistisch. Raedthuys vraagt op 19
mei 2010 om de RCR regeling bij EZ. Ons gebied
wordt opeens door een beslissing van de provincie
zoekgebied grootschalige windenergie en hop.. de
plannen blijken al in Den Haag te liggen.
Op 21-02-2011 verschijnt de eerste Nieuwsbrief
van Platform Storm en het onafhankelijk draagvlak
onderzoek is op 09-12- 2014
En om 2017 dient het beroep bij de Raad van
State. Welke datum ons beroep aan de orde komt
is op dit moment nog niet zeker maar het is of 14
of 15 september 2017. Daarna is het afwachten
tot de uitspraak.
En wat ons betreft eindigt de tijdlijn niet met
windturbines maar met het alternatief:
zonnepanelen.
Ze kunnen op daken maar ook boven (ongeveer 80
cm.) de grond. Dat kan sneller gerealiseerd
worden, is veel minder schadelijk voor de
omgeving, tast niet de hele horizon aan, maakt
geen geluid, bij op hoogte plaatsing kunnen er
dieren onder grazen, ze gaan veel langer mee en
is ook nog eens goedkoper. DUS..

NIET ZO

MAAR ZO
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Meer, maar dan juiste info? Ga naar:
www@tegenwindveenkolonien.nl
info@tegenwindveenkolonien.nl
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