
Onderwerp: Windturbines Roodehaan schriftelijk inspreken 
 

Goedendag, 
  
Hierbij verklaren ondergetekenden, tegen het plaatsen van zes windturbines te zijn op de 
locatie Roodehaan. De negatieve invloed om onze leefomgeving is te groot in verhouding tot 
het rendement. Hier is geen sprake meer van algemeen belang tegenover individueel 
belang. Het gaat om tientallen gezinnen die hier in het buitengebied van Groningen en 
Midden-Groningen zwaar door gedupeerd raken. Wij sluiten ons dan ook aan bij de 
gezamenlijk geformuleerde argumenten tegen plaatsing. Daarnaast willen wij dat nog 
aanvullen met onze persoonlijke redenen: 
  
De omwonenden van windpark N33 zijn op eenzelfde inspraakloze wijze geconfronteerd met 
een vreselijk windpark dat de gezondheid en investeringen van omwonenden ernstig 
bedreigd. En daar zijn nieuwe windturbines geplaatst, geen tweedehands!  
Er is op dit moment is er nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten van hoge 
windmolens dichtbij grote steden. 
  
Wij zijn op het platteland gaan wonen omdat wij van het buitenleven houden. 
Wij wonen dichtbij de A7, maar dat wisten wij van te voren. Uiteraard is er de afgelopen 30 
jaar wel veel meer verkeer bij gekomen en hebben we nu daar meer overlast van. Dat 
hebben we voor lief genomen. 
Volgens de norm (is in het onderzoek de afgelopen anderhalf jaar meegenomen) zitten wij al 
op het maximum van het geluid. Daarbij zou dan het geluid nog bijkomen van de 
windturbines. Een geluidswal bij Engelbert (zoals door de participatiegroep bedacht is), gaat 
ons niet helpen. Wij wonen in de gemeente Midden Groningen, aan de andere kant van de 
snelweg. Een geluidswal bij Engelbert betekent voor onze buurt nog meer geluidsoverlast. 
Het plaatsen van de windturbines (de eerste zal maar liefst op 400 meter van ons huis 
geplaatst worden, dat dit in Nederland  überhaupt mag vinden wij erg vreemd, in 
Denemarken is dit vier keer de tiphoogte, in Italië zes keer en in Polen en Beieren is dit zelfs 
10 keer) levert voor ons een slechte leefomgeving op. Zo slecht, dat wij verhuizen 
overwegen, ondanks dat ons huis na het plaatsen van de windturbines veel minder waard zal 
zijn. Laat staan, verkoopbaar op 400 meter afstand van en windturbine. 
  
Natuurlijk begrijpen wij heel goed dat groene energie noodzakelijk is. Maar niemand wil een 
windturbine van 140 meter in hun voor- of achtertuin. Want wees nu eerlijk, u zou toch ook 
niet dagelijks naar een windturbine willen kijken en daar overlast van ondervinden wat kan 
lijden tot lichamelijke en psychische klachten? 
 

Hoe mooi zou het zijn dat de gemeente Groningen kan laten zien dat zij wel luistert naar de 
omwonenden, ook de omwonenden van de buurtgemeenten.  
Het windpark N33 kan een les voor de gemeente Groningen zijn! 

  
Er zijn nog meerdere opties om groene energie op te wekken. Bijvoorbeeld investeren in 
windturbines op zee. Concreet betekent dat: minder turbines en een hoger rendement. 
Waarom niet deze 1.6% (wat waarschijnlijk niet eens haalbaar is vanwege de regels voor 
slagschaduw en de windturbines uitgeschakeld moeten worden, bron www.rvo.nl) buiten de 
gemeente halen? 

http://www.rvo.nl/


Op die manier heb je geen overlast voor omwonenden en zorg je als gemeente toch voor 
groene energie! 

  
Wij hopen dat wij u met ons verhaal tot nadenken zet:  
is het plaatsen van de windturbines bij Roodehaan wel de meest verstandige keuze voor de 
gemeente Groningen? 

  
Groet, 
  
Eddy Hermse 

Jannie Schievink 
 


