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Belangenvereniging MEER-dorpen 
Secretariaat : p/a Olgerweg 75, 9723 EC Groningen   
Mailadres : secretarismeerdorpen@gmail.com 
Bankrekeningnr. NL68 RABO 0346 2113 28  KvK reg.nr V026702 

 
 Groningen, 11 januari 2021 
 
 
Aan:  
Gemeente Groningen, college en gemeenteraad  
Windplatform 
Stadsdeelcoördinator 
 
 
 
Betreft: Windturbines bij Roodehaan 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Het Windplatform is bezig met de verkenning voor het plaatsen van windturbines bij 
Westpoort en Roodehaan. 
 
De Belangenvereniging is vanaf het begin van de verkenning tot heden betrokken 
geweest en geïnformeerd over de voortgang en de ontwikkelingen. Wij stellen het op 
prijs dat wij en de omwonenden worden geïnformeerd. 
 
Binnenkort zal het college en de gemeenteraad een beslissing moeten nemen of de 
ontwikkeling van een windturbinepark door moet gaan zoals het nu is bedacht: zes 
windturbines van 150 meter hoog bij Roodehaan. 
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Dit gebied behoort voor een groot deel bij de MEER-dorpen (Middelbert, Engelbert, 
Euvelgunne en Roodehaan) en heeft een uniek stuk natuur waar de Hunze doorheen 
stroomt en waar o.a. bijzondere vogels verblijven.  
In dit gebied worden al een aantal activiteiten uitgevoerd waar wij niet blij van 
worden/zijn.  
Ten eerste hebben wij de Stainkoeln, waar de afvalbergen steeds hoger worden. 
Momenteel wordt daar het gifafval uit Woltersum opgeslagen. 
Er is een gebied al ingericht als bedrijventerrein. Op dit bedrijventerrein worden soms 
evenementen georganiseerd, die ook geluidsoverlast veroorzaken. 
Ook is er al een zonnepark gebouwd en komen er nog meerdere zonneparken bij. 
 
Wij zijn zacht uitgedrukt niet blij met de gedachte dat er ook nog zes of meer 
windturbines in het gebied zullen verrijzen. 
Laat het gebied van Roodehaan niet het afvalputje van Groningen worden!! 
 
Wij als Belangenvereniging zijn niet overal op tegen, ook wij snappen dat er bepaalde 
voorzieningen getroffen moeten worden; zo zijn wij niet direct tegenstander van de 
zonneparken hoewel wij het jammer vinden dat dit ten koste gaat van het groen. Met 
zonneparken kan nog rekening worden gehouden met de ecologie door meer ruimte 
tussen de panelen te houden en inzaaien van speciale grassen. 
 
In het laatste kwartaal van 2020 was er een mogelijkheid om digitaal mee te praten met 
het Windplatform over de verkenning van de windturbines en te horen hoe de stand van 
zaken was.  
Ook zijn er twee werkgroepen, zijnde Participatie en Ecologie, die een aantal keren 
vergaderd hebben, waar ook een aantal bewoners van onze dorpen aan hebben 
deelgenomen. Voor ecologie is er aanvullend onderzoek uitgevoerd. 
 
In januari/februari zal het college en de gemeenteraad geïnformeerd worden door de 
werkgroepen van het Windplatform, waarna het college en de gemeenteraad in april 
een besluit gaat nemen of er wel of niet doorgegaan moet worden met het ontwikkelen 
van windturbines bij Westpoort en/of Roodehaan. 
 
In december is door de Rijksuniversiteit Groningen een enquête gehouden bij alle 
huishoudens binnen het gebied van 1000m vanaf de voorgestelde windturbines en bij 
een aantal huishoudens binnen 1500m.  
De resultaten van de enquête zijn op dit moment bij ons nog niet bekend. 
De vorige enquêtes gaven aan: van de omwonenden zijn er beduidend meer tegen dan 
voor windturbines. 
 
In onze dorpen is een aantal mensen voorstander om windturbines te plaatsen, mits de 
economische voordelen ook ten goede komen aan de bewoners die het dichtst bij de 
windturbines wonen.  
Er zijn ook veel bewoners die tegen windturbines zijn vanwege uitzicht op (draaiende) 
windturbines, obstakelverlichting, slagschaduw, geluid, dreiging voor vogels etc.  
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In Engelbert is al veel geluidsoverlast van de snelweg A7 en daar komt dan het geluid 
van de windturbines nog een keer bij. In de geluidsberekeningen wordt rekening met de 
geldende normen van de geluidsbelastingen.  
Bij de berekening wordt uitgegaan van gemiddelden, wat inhoudt dat er momenten zijn 
dat de geluidsoverlast veel hogere (overschrijdende) waarden kan hebben. 
Ook in Roodehaan wordt overlast verwacht als er windturbines worden geplaatst. 
 
Bij gerealiseerde windturbineparken, vergelijkbaar met de situatie bij Roodehaan, zijn al 
veel klachten doordat windturbines lage frequenties veroorzaken en dat daardoor 
gezondheidsklachten ontstaan, zoals in de Hoeksche Waard.1 
Met name in de avond en ’s nachts zijn de meeste klachten. 
Om de klachten te voorkomen wordt door deskundigen geadviseerd om geen wind-
turbines te plaatsen binnen een gebied van 10x de hoogte van de windturbines.  
De voorgestelde windturbines bij Roodehaan zijn 150 meter hoog, dus de afstand tot 
bebouwing zou tenminste 1500m moeten zijn. 
De woningen aan het Lintdal in Engelbert staan ca. 700 meter van één van de 
windturbines; een aantal woningen aan de Engelberterweg op 500 meter en een aantal 
huisjes langs de Engelberterplas liggen binnen de 500 meter. 
 
In de werkgroep Participatie is vanaf het begin gesproken dat de opbrengst van de 
windturbines ten goede zou komen aan de inwoners en omgeving. Dit is later al terug-
gedraaid en het is de vraag welke voordelen er zijn voor de inwoners van onze dorpen 
die het dichtste bij de windturbines wonen. 
De compensatie aan omwonenden wordt dusdanig laag verwacht, dat dit de overlast 
niet compenseert zoals in het rapport wordt gesteld / gesuggereerd. 
Wij zijn van mening dat de gemeente hier duidelijkheid over moet geven. 
 
In de werkgroep Ecologie is een begin gemaakt met het inventariseren van welke 
diersoorten voorkomen in het plangebied, maar ons inziens is er nog onvoldoende 
geïnventariseerd en zal aanvullend onderzoek nodig zijn. Wij zien bijvoorbeeld veel 
ganzen overtrekken, maar ook foerageren. 
 
En dan zijn wij nog bezorgd of de opgewekte energie wel geleverd kan worden aan het 
energienet van Nederland. Er komen in de Provincie steeds meer zonneparken en 
windmolens bij. Om al die opgewekte energie kwijt te kunnen zal het hoogspanningsnet 
daar geschikt voor moeten zijn. 
Als bedrijven nu zonnepanelen willen hebben dan mogen ze geen energie terug leveren 
omdat het energiebedrijf dit niet toestaat en de opgewekte energie niet kan 
transporteren.  
Straks staan er allemaal zonneparken en windturbines, maar die moeten stilstaan 
omdat de energie niet geleverd kan worden. 
 
De Belangenvereniging is niet tegen zonneparken en windturbines, maar wel tegen 
windturbines die zo dicht bij de bewoonde omgeving worden gepland. 
 
En wij verwachten, vanwege de klachten bij windturbineparken, dat de geluidsnormen 
over niet al te lange tijd aangepast zullen worden.  

                                                 
1
 Bron: Jan de Laat, audioloog Leids UMC, in TV uitzending EenVandaag van 8 december 2020 



 

 

 
 
 

210111 Brief gemeente inzake windturbines Roodehaan def.docx 4 / 4 

Windturbines horen daarom niet thuis in Roodehaan!  
Wij zijn van mening dat windturbines niet in stedelijk gebied horen, daar wonen/werken 
mensen. 
Laten we in de stad juist kijken naar verregaande energiebesparende maatregelen. 
Daken, ook van bedrijven, gebruiken voor zonne-energie, woningen isoleren, (straat)-
verlichting vervangen in ledverlichting etc. 
 
Groningen voldoet ruim aan de gestelde normen van het Nationaal Programma 
Regionale Energie Strategie (RES-gebied). Daarom zijn windturbines in stedelijk 
gebied, waar veel mensen er op een of andere manier last van ondervinden, niet 
noodzakelijk. 
Her en der worden, schijnbaar willekeurig, windturbines geplaatst, wat veel weerstand 
oproept en veel overlast veroorzaakt.  
Bovendien wordt geld verdiend over de hoofden van de bewoners; de opgewekte 
energie wordt opgekocht door bijvoorbeeld Google datacentra (o.a. bij de Eemshaven). 
Zij maken goede sier en de omwonenden krijgen de overlast.  
Kijk als gemeente samen met de provincie naar plaatsen waar het minste overlast is en 
wat noodzakelijk is om aan eisen RES te voldoen.  
 
Laat op het gas-debacle, geen windmolen-debacle plaatsvinden. we hebben als 
inwoners van de provincie Groningen al veel te verduren (gehad). 
 
Wij hopen dat het college en de gemeenteraad rekening houdt met de gezondheid van 
haar inwoners. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Marina Weel,  voorzitter 
 


