Nee.
Nee, nee, nee nee NEE.
Mocht u zich afvragen of er draagvlak voor windmolens in Roode Haan bestaat. Nee dat is er niet.
Nee we kijken hier niet uit naar slaapproblemen. Nee natuurlijk niet! Windmolens horen hier niet, ze
passen hier niet en plaats je niet in stedelijke gebieden.
Laten we een windmolen verkenning organiseren. Met zijn allen in de bus met koekjes op
speurtocht.
Oooh zo ziet een 150 meterhoge molen eruit, en die zijn heeeel erg stil tegenwoordig. Nou eh, wil er
helpen ‘rekenen aan wind’? Ah een vrijwilliger! Daar sta ik dan als klankbord lid voor de groep.
Er zou nog eens wat in kunnen zitten voor de lokale gemeenschap. Laat ik helpen, rekenen kan ik
prima.
Eeeh klankbordgroep wel op het pad van de vooruitgestippelde speurtocht blijven, anders komen we
niet waar we zijn willen. Nee dat moet u zo niet interpreteren. Heb ik u deze cijfers meerdere keren
voor de groep laten presenteren en niet ingegrepen? Dat is jammer voor u en ‘Waarvan akte’.
Laten we ‘samen’ aan het stuk voor de gemeente schrijven. Oh er is geen haast om hier over te
besluiten? Dan passen we dat aan in stuk. En als u weg bent dan veranderen we het gewoon weer
terug want de projectleiding heeft wel haast.
Oei de toelaatbare hoogte valt door de Eelde aanvlieg route tegen. Gelukkig zijn er 145 meter hoge
tweedehands rammelbakken die wel passen. Tja dat is nu dan de ‘beste beschikbare techniek’.
Bent u nou helemaal?
Wat voor theater is dit? Waarom zet u een dorpsgemeenschap zo tegen elkaar op?
De suggestie is zelfs geweest om 3 minuten stil te zijn tijdens het inspreken. Het maakt immers niet
uit wat we zeggen.
Het Engelberterbad is nu bekend om haar rust, binnenkort om haar onrust.
Windmolens als zogenaamd groen ideaal, maar tussendoor plaatsen we nog even een datacentrum
in de stad zodat de stroombehoefte verder toeneemt. En onderweg takelen we een mooi groen
gebied toe en jagen de bewoners tegen elkaar in het harnas.
Oh, is dat wat windmolens in stedelijke gebieden doen?
Nee dan daar zal daar wel geen draagvlak voor zijn nee.
U wilt geen slaapproblemen, geen horizonvervuiling, geen woning waardedaling en geen onrust.
Nou beste burger spartel nog wat verder, dank voor uw tijd, participatie, bezwaren en inzet.
U zegt nee, ik hoor u wel. Onderzoek van de RUG zegt ‘nee’ ik lees het wel. Maar de gemeente doet
een ‘Waarvan akte’ en stoomt verder.
Wees alstublieft vooruitstrevend in uw beleid en voorkom de plaatsing van windmolens in stedelijke
gebieden. Niemand wil dat, er is in geen enkele stad draagvlak voor, ook hier in Groningen niet.

