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Volle bak op avond
megaschadeclaim
JAAP VAN BRUMMELEN

NIEUW-BUINEN Een stichting Wind-
turbine Megaschadeclaim oprich-
ten is één, maar is er wel voldoende
draagkracht om zo hoog in te zet-
ten? Het lijkt er op van wel.

Daags nadat bij de notaris de hand-
tekeningen waren gezet en het be-
stuur was geïnstalleerd, scoorde
gastheer Platform Storm meteen
een volle bak op de informatiea-
vond. Mr. Anne van Nus van advoca-
tenkantoor DOKK schat de kans dat
bewoners in het Mondengebied en
Oostermoer recht hebben op com-
pensatie hoog in. ,,Deze plannen zijn
te excessief. 45 torenhoge turbines
is een enorme last voor de regio
Drentse Monden en Oostermoer.”

Volgens Van Nus moet er alleen al
vanwege waardedaling van wonin-

gen minstens 85 miljoen euro te ver-
halen zijn op windboeren in het ge-
bied. Dat getal is gebaseerd op een
rapport van onafhankelijk onder-
zoeksbureau CE Delft.

Een stel uit Gieterveen put er
hoop uit. Toen ze veertien jaar gele-
den een huis kochten, was in de ver-
ste verte geen sprake van een wind-
molenpark. Zij zitten straks op de
eerste rang. Met één turbine op 390
meter van hun woning en zes turbi-
nes binnen een straal van 1500 me-
ter. ,,Wij hadden het idee van ‘hier

worden wij oud’, hebben de badka-
mer verbouwd en een garage ge-
bouwd. Hadden wij toen geweten
dat er windmolens zouden komen,
dan hadden we dat nooit gedaan.
Een makelaar heeft onze woning ge-
taxeerd. Wij schatten dat de waarde
een ton is gedaald.”

Advocatenkantoor DOKK wil col-
lectief schadeclaims indienen. Het
gaat niet alleen om waardedaling
van woningen, maar ook schade
voor gezondheid en schaduwscha-
de. Niet alleen uit het Mondenge-
bied en Oostermoer, maar ook van
buiten die regio waren mensen ge-
komen. ,,En ik dan?” vroeg een Em-
menaar zich af, ,,kan ik mij ook aan-
sluiten? Het antwoord was bevesti-
gend. Mensen van Coevorden tot
Delfzijl kunnen zich aanmelden.
Van Nus gaat uit van een tarief van 2
keer 175 euro.

,Wij schatten dat
de waarde van ons
huis een ton is
gedaald’


