
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad. 
 
 
Bij deze willen wij u mededelen dat wij  het niet eens zijn met de eventuele plannen van de 
gemeente Groningen van het plaatsen van 6 windturbines langs de a7. 
Wij zijn woonachtig aan de Woortmansdijk 1 waar ook ons bedrijf is gevestigd Camping Groningen 
Internationaal. 
Het gebied tussen de a7 en de camping komt straks vol te liggen met zonnepanelen dit is voor ons 
bedrijf een zeer zware belasting en weten dan ook niet wat dit voor de toekomst zal brengen. 
Het lijkt ons daarom ook een uitermate slecht plan om dit gebied dan ook nog te belasten met 
windmolens. 
Met een noord noordwest wind zullen ze zeker hoorbaar zijn op de camping dit kan je toch niet 
verkopen aan je gasten . 
Onze camping is  het gehele jaar open we ontvangen het hele jaar door gasten die de provincie en 
ook juist de stad komen bezoeken. 
Ook zal de horizon boven de camping veranderen ,waar je ook kijkt altijd een draaiende molen in het 
zicht . 
Wat betreft het draagvlak dit is er niet .misschien van iemand die in de binnenstad woont maar zeker 
niet van mensen uit de omliggende dorpen deels ook de andere gemeente midden- Groningen. 
De belasting van dit gebied is veel te zwaar we liggen met ons bedrijf onder de rook van de stort 
waar we in het verleden al veel hinder van gehad hebben dan moet je straks je brood nog verdienen 
met 60 hectare panelen bijna op de camping. 
Volgens ons realiseren de provincie en de gemeente Groningen niet wat wij als camping voor de stad 
beteken . 
Zoek toch een alternatief die paar molens gaan het echt niet  uitmaken en wat betreft de 
doelstellingen die worden toch niet gehaald met of zonder molens. 
Wij willen in de toekomst nog verder groeien en daarbij niet op wat voor manier dan ook worden 
gehinderd in ons woongenot voor ons zelf en dat van onze gasten. 
Mocht de gemeente en de provincie hun plannen daadwerkelijk doorzetten zijn wij genoodzaakt om 
juridische stappen te nemen. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Familie Aldershoff . 
 
Camping Groningen Internationaal. 
 


