Verzonden: woensdag 31 maart 2021 13:11
Aan: Raad <Raad@groningen.nl>
Onderwerp: Inspraak ontwikkeling Windenergie Roodehaan

L.S.,
Langs deze weg zou ik gebruik willen maken van het recht tot inspraak en het uitten van mijn
bezorgdheid rondom de ontwikkeling van het windenergiepark Roodehaan.
Als direct aanwonende (500 tot 1000 meter cirkel) zijn er een aantal zaken omtrent deze
ontwikkeling die ik bij u onder de aandacht wil brengen.
Allereest heeft het mij ten zeerste verbaast dat wij, als direct aanwonenden, niet door de
gemeente Groningen zelf zijn geïnformeerd over het besluit van het college van B&W om
door te gaan met de ontwikkeling van windenergie in het gebeid Roodehaan. Wij hebben dit
via de leden van de klankbordgroep moeten vernemen. Mijns inziens heeft de gemeente
Groningen hier een steek laten vallen. Ten eerste lijkt het mij dat de direct aanwonenden het
recht hebben goed geïnformeerd te worden en ten tweede kan deze slechte
informatiestroom ertoe leiden dat betrokkenen de kans op inspraak mislopen.
Verder verbaas ik mij over de gang van zaken. Ons, als omwonenden, is steeds gezegd dat
onze mening invloed zou hebben op de kans van ontwikkeling van windenergie in het
gebied. Er is een door de RUG opgestelde enquête afgenomen waaruit blijkt dat de
omwonenden nagenoeg unaniem tegen de ontwikkeling zijn. De uitkomst van deze enquête
is overigens niet in de, ons ter beschikking staande stukken, terug te vinden en hebben wij,
als omwonenden, wederom via een indirecte weg moeten zien te achterhalen. Hoe dan ook,
de uitkomst is negatief. De verwachting was dat dit invloed zou hebben, maar, zoals het nu
lijkt, wordt deze uitkomst van tafel geveegd. In de stukken valt, vrij vertaald, te lezen dat de
klankbordgroep tegen is, maar wel bij zal draaien als er compensatie komt. Dit is allerminst
mijn ervaring! Mijn ervaring is dat omwonenden, inclusief ondergetekende, ronduit tegen de
ontwikkeling van een windenergiepark aan de Roodehaan zijn en om o.a. de volgende
redenen:
Men vreest overlast. Ten eerste het geluid dat deze windturbines produceren. Bij Meeden
en Zuidbroek ervaren de omwonende bromtonen (laagfrequent geluid) die leiden tot
ernstige overlast en gezondheidsproblemen. Inmiddels hebben geluidsexperts aangetoond
dat het geluidsniveau in Meeden ver boven het toegestane niveau ligt. De overlast en de
daaruit voortkomende gezondheidsklachten zijn dus gegrond. De angst bestaat dat bij
Roodehaan dezelfde geluidsoverlast zal ontstaan, mede omdat de windturbines hier nog
dichter op de bebouwing zullen komen te staan. Overigens waren de omwonenden in
Meeden er van tevoren van verzekerd dat er geen geluidsoverlast zou zijn, net als dat de
gemeente Groningen ons nu voorhoudt.
Verder vreest men lichthinder. De lampen op de windturbines, die ervoor moeten zorgen
dat de luchtvaart zicht heeft op de turbines en er geen onveilige situaties in de lucht kunnen
ontstaan, branden in Meeden dag en nacht. Overdag zijn ze wit, maar s 'avonds en s 'nachts
kleuren deze rood. De rode lampen zijn tot op grote afstand zichtbaar. Sterker nog, ook hier,
bij ons op het erf, zijn deze lichten waar te nemen. De afstand tussen de turbines van
Meeden en onze woning is zo'n 16 km. Het lijkt mij dan ook duidelijk dat lampen die op een
afstand van nog geen kilometer branden, niet alleen zichtbaar zijn, maar ook zeer hinderlijk
zullen zijn. Daarbij wil ik opmerken dat dit waarschijnlijk niet alleen zal gelden voor de
aanwonenden, maar ook voor delen van de stad (o.a. Meerstad). Als het licht van de lampen

op de turbines in Meeden zo ver rijkt, zal dat bij Roodehaan niet anders zijn. Het argument
dat de turbines in Roodehaan minder hoog zullen worden en het licht daardoor minder ver
zal rijken, is, in dit geval, een non argument. De turbines komen namelijk veel dichterbij een
dichtbevolkt gebied te staan en worden alsnog zo'n 139 meter hoog, wat (ter vergelijk) nog
altijd 1,5 keer de Martinitoren is en deze is al voor het overgrote deel van de stad zichtbaar.
Er wordt gesproken over eventuele radarsystemen waardoor deze lampen niet constant
zullen branden. Echter komen, doordat de aanvliegroute van Eelde over het gebeid loopt, in
niet coronatijd, nagenoeg elk kwartier wel vliegtuigen in de buurt van dit gebied. De lampen
zullen dus, om het luchtruim veilig te houden, constant moeten branden.
Naast bovengenoemde geluids- en lichtoverlast vreest men ook onrust door
rotatiebewegingen. Omdat de turbines zo dicht op de bebouwing komt te staan, zullen
omwonenden, inclusief ondergetekende, zowel vanuit huis als vanuit de tuin continu
geconfronteerd worden met de rotatiebewegingen van de wieken. Dit resulteert in
horizonvervuiling en veel onrust.
Bovengenoemde overlast door windturbines zou komen bovenop de overlast die de
bewoners van dit gebied al ervaren van, de laatste jaren sterk toegenomen, vliegbewegingen
van Groningen Airport Eelde en de overlast veroorzaakt door de A7. Ook de overlast van de
A7 is de laatste jaren sterk toegenomen door toenemend transport en verkeer. De
omwonenden zitten niet te wachten op nog meer overlast vanuit een aangrenzende
gemeente.
Dit brengt mij op het punt van compensatie. In de stukken van de gemeente Groningen over
dit onderwerp staat dat overlast gecompenseerd zal worden. Echter staat er ook dat directe
compensatie alleen zal gelden voor bewoners van de gemeente Groningen. Dit terwijl de
meeste direct aanwonenden in de gemeente Midden-Groningen wonen. De aanwonenden
die de meeste overlast ervaren, zullen dus niet direct worden gecompenseerd.
Verder worden compensatiemogelijkheden als een bosstrook of een geluidswal voor de A7
genoemd. Helaas zal dit wederom alleen eventueel aan de Groninger kant van de
gemeentegrens worden gerealiseerd. De omwonenden die de meeste overlast zullen
ervaren, vissen aan alle kanten achter het net.
Hopelijk heeft mijn pleidooi u ervan kunnen overtuigen dat de ontwikkeling van een
windenergiepark in het gebied Roodehaan niet wenselijk is. Dat het zal leiden tot overlast en
gezondheidsproblemen bij omwonenden die niet eens inwoners van de gemeente
Groningen zijn en dat, vanwege de hoogte, de overlast niet beperkt zal worden tot het
gebied Roodehaan, maar ook delen van de stad Groningen zal treffen en het dus raadzaam is
de plannen herzien.
Met vriendelijke groet,
Esther Huisman

Noorderpoort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en aan deze mail kunnen geen
rechten worden ontleend.

