Geachte raadsleden
Ik ben Ciska Gerdes en spreek namens de Belangenvereniging
Huisjesbewoners Engelberterplas.
De gem.Groningen is in 2019 een inspraakprocedure gestart met de
Verkenning windenergie Westpoort en Roodehaan.
Met alle respect voor de procesmatige aanpak door de leden van de
klankbordgroep: het recreatiegebied Engelberterplas met ca. 150
huisjesbewoners,200 campinggasten en bij mooi weer 1000
bezoekers van het natuurbad per dag is niet meegenomen bij de
diverse onderzochte aspecten,zoals mitigatie en compensatie en
over zeggenschap hoeven we het al helemaal niet meer te hebben:
de huisjesbewoners zijn zelfs niet uitgenodigd voor de
voorlichtingsbijeenkomsten en deelname aan de enquêtes.
Wat zijn de directe gevolgen voor de gebruikers van het
recreatiegebied bij de komst van 6 windturbines.
De turbines komen op nog geen 400 meter van de huisjes te staan.
Dit heeft consequenties op het gebied van geluidsoverlast en
slagschaduw.
In de voorlichtingsbijeenkomsten werd gesuggereerd dat er naast de
geluidsoverlast door de A7 die van de windturbines niet veel extra
overlast geven. Echter,nu al wordt de GGD-norm overschreden.
Daarnaast wordt in wat oudere onderzoeken geluidsoverlast vooral
als psychisch en subjectief gedefinieerd.
Inmiddels weten we uit zeer recent onderzoek naar laagfrequent
geluid door de windturbines bij de N33 dat 150 omwonenden
gefundeerde gezondheidsklachten hebben.
Het voorstel van evt. 2de hands turbines bij Roodehaan zal zeker
geen positief effect op het geluid hebben.
Wat betreft de slagschaduw van windturbines zou u eens de afslag
Veendam op de A7 ri.de N33 moeten nemen. Ook daar staan
windturbines op ca.400 m.van de snelweg en de slagschaduw is
duidelijk zichtbaar.
Volgens het onderzoek van Pondera is slechts bij 12 x de
rotordiameter(= 12x 120 m.in Roodehaan) geen sprake meer van
hinderlijke slagschaduw.

Aangezien een aantal zomerhuisjes 9 maanden per jaar bewoond
wordt, zal slagschaduw zeker merkbaar zijn aan de Engelberterplas.
Concreet heb ik de volgende vragen aan de raad:
-

Gaat de raad alsnog het recreatiegebied Engelberterplas met
een afstand van 400m.tot de windturbines meenemen in zijn
besluitvorming tot plaatsing.

-

Zou het ongebruikte potentieel aan zonnepanelen op
gebouwen in alle industriegebieden in en rondom de stad
Groningen geen alternatief kunnen zijn voor de windturbines
Roodehaan. Hierbij wordt tenminste geen inbreuk gemaakt op
natuur,landschap,omwonenden en recreanten.

