DOE HET NIET OF DOE HET LOKAAL
Hieronder, in bekende opsommingvorm, een advies van enkele omwonenden van het mogelijk te ontwikkelen
windpark Roodehaan. Alles wijst er op dat dit windpark er gaat komen. Dat betekent dat de weerstand niet heeft
geleid tot het stoppen van het windpark. Als de gemeente besluit tot voortzetting, willen wij gelijkwaardig
meebeslissen in het project. Het advies betreft de door ons gewenste ontwikkelingsvorm: 50% lokaal, 50% sociaal.
Dat wil zeggen, we roepen op tot het sámen (gemeente én de vertegenwoordiging van de dorpen) ontwikkelen
van het park. De betrokkenheid van de bewoners zal borgen dat lokale belangen optimaal behartigd kunnen
worden, en dat de omgeving kan profiteren van de opbrengsten van het windpark, als compensatie voor de
opoffering – in enige mate – van zicht, ruimte en rust.
We hopen dat uw fractie onze suggestie (die overigens gelijk is aan de norm die het Klimaatakkoord stelt) kan
omarmen en zich wil inzetten om deze in beleid en het project doorgevoerd te krijgen.
Alvast onze hartelijke dank.
Constaterende dat:
- Het er op lijkt dat het college windverkenning Roodehaan door zal pogen te zetten;
- Het er op lijkt dat het college aanstuurt op 100% sociaal eigendom (dus 0% lokaal)
- Dat er geen expliciet gelijkwaardige rol in de besluitvorming lijkt voor bewoners in het project.
Overwegende dat:
- Bewoners huiverig zijn over windturbines nabij de woonkern
- Het broze lokale draagvlak een boost kan gebruiken na sterke toename van de druk op het woongenot
(grootschalige PV, oprukkende industrie, overlast Stainkoel’n, drukker wordende A7)
- Lokaal (deel-)eigendom van het windpark voordelen biedt voor omwonenden (inspraak, inkomsten)
- Lokaal bereidheid én kunde aanwezig is voor mede-ontwikkeling
- Het Klimaatakkoord 50% ‘lokaal eigendom’ tot norm stelt
Adviseren wij u dat:
- De gemeente gelijkwaardig met de bewoners gaat ontwikkelen: 50% lokaal + 50% sociaal;
- Bewoners gelijkwaardig kunnen deelnemen in het projectteam en het bestuur van het windpark1;
Wat de bewoners winnen / wat u wint
- De bewoners mee kunnen beslissen over bijvoorbeeld het aantal en de locaties van de windturbines;
- De bewoners daardoor niet afhankelijk zijn van een black-box-proces en -uitkomst.
- De gemeente en bewoners gelijkwaardig nadere afspraken kunnen maken over lusten/compensatie/mitigatie;
- De gemeente een voorbeeld geeft met het meest transparant, verantwoord en lokaal ontwikkelde windpark in
de regio en daarbuiten (tot nu toe);
N.B. In de PDF in de bijlage is deze inspraak visueel weergegeven in slides.
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Dit projectteam werkt onder de premisse dat het windpark er komt, bewoners vormen hier geen hindermacht. Zo kunnen bewoners
pijnpunten onder de aandacht houden, zonder het project te laten ontsporen.

