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Aan de raadsleden van gemeente Groningen 
 
Betreft: Windturbines Roodehaan 
 
 
Ik ben Kees Oosterhuis. 
Namens de Belangenverenging MEER-dorpen -waarvan 75% van de inwoners lid is- 
voer ik hier het woord. 
 
De meeste bewoners van Engelbert en Roodehaan zijn niet tégen windturbines, maar 
wél zo dicht bij hun huis. De windturbines staan al op 500m en dat is veel te dicht bij! 
 
Binnen een straal van 1500m vanaf de windturbines wonen 477 huishoudens en bij de 
Engelberterplas is een camping en er zijn veel recreatiehuisjes. 
Uit het rapport van de RUG blijkt dat 64% van de huishoudens binnen 1000m vanaf de 
windturbines (Ring 1), mordicus tegen windturbines zijn en 55% van de huishoudens 
tussen 1000m en 1500m (Ring 2) vindt dit tevens onacceptabel en een verdere 23% is 
niet enthousiast over de plaatsing van windturbines. 
 
Uit dat rapport blijkt ook dat bewoners zich het meest zorgen maken over de 
gezondheid. Gezondheid is erg belangrijk en de gemeente moet daarvoor waken.  
 
Er zijn wel geluidsberekeningen gemaakt en die zullen wel kloppen en aan de geldende 
normen voldoen; maar die normen zijn gemiddelde waarden, die ook nog afhangen van 
de windrichting.  
De wind komt het meest uit de richting ZW-W-NW en dat is dus over Engelbert, waar de 
meeste huishoudens zijn.  
In Engelbert wordt het verkeer van de A7 al als overlast ervaren; dat blijkt ook uit de 
meetwaarden, die boven de GGD-norm van 50dB uitkomen. 
 
De MEER-dorpers zijn met name zeer huiverig voor de bromtonen, het laagfrequent 
geluid.  
In veel windparken in Nederland, zoals Windpark N33 bij Meedeni en Hoeksche 
Waardii, zijn klachten van omwonenden die slaapstoornissen en/of medische klachten 
hebben. 
Het RIVM heeft daar wel iets over gerapporteerd, maar daar zelf nooit onderzoek naar 
gedaan. Zolang dat zo is  naar deskundigen, zoals Jan de Laatiii: die adviseert om geen 
windturbines te plaatsen binnen een gebied van 10x de hoogte van een windturbine; 
dus geen windturbines in Roodehaan (10x 139m hoogte = 1390m). 
 
Maar wat als u de gezondheid van de dorpelingen vindt opwegen tegen de wens om 
windturbines te bouwen? Geeft u dan ook aan onder welke omstandigheden 
windturbines geplaatst moeten worden? 
 
In de Verkenning worden verschillende maatregelen genoemd die de negatieve effecten 
moeten verminderen. Of die maatregelen ook daadwerkelijk getroffen worden, staat niet 
vermeld.  
Compensaties worden ook genoemd, maar zijn niet concreet. 
Duidelijkheid daarover vooraf naar de bewoners is essentieel. 
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Neem nu gelijk de volgende beslissingen waaraan moet worden voldaan: 
- Vooraf een gezondheidsonderzoek doen bij de bewoners (nulmeting). 
- Stopzetten van windturbines: 

o Bij bromtonen en/of overschrijdingen van geluidsnormen. 
o Bij slagschaduw. 
o Als grote vogels, zoals zeearenden, ganzen en ooievaars, door het gebied 

vliegen (wat ze zeer regelmatig doen). 
- Obstakelverlichting gaat alleen branden als er een vliegtuig in de buurt is. 
- Geef aan welke compensaties er geboden worden en wees daarin ruimhartig 

naar de meest gedupeerden onder de bewoners. 
 
Durft u als raad deze beslissingen niet te nemen, stem dan tegen het besluit om door te 
gaan met het plaatsen van windturbines in Roodehaan. 
 
En tot slot geloven wij niet in een jaarlijkse opbrengst van € 100.000,- per windturbine. 
Dit zal in werkelijkheid veel lager uitkomen door tegenvallende uitgangspunten en/of 
mitigerende maatregelen. 
 
 
Kees Oosterhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Artikel Dagblad van het Noorden van 27 januari 2021: Windturbines op Windpark N33 bij Meeden produceren laagfrequent geluid 
 
ii Artikel AD van 3 oktober 2020: Al meer dan duizend overlastklachten over megawindmolens langs Spui: ‘Trek hier lering uit’ 
 
iii Argos van 26 september 2020: Nieuw onderzoek: ‘Onhoorbaar’ geluid schadelijk voor gezondheid 

                                                


