Westerbroek 13 april 2021,
Betreft: plaatsing windturbines Roodehaan
Geachte leden van de gemeenteraad Groningen,
Hierbij maken wij onze zorgen kenbaar omtrent het plaatsen van 6 windturbines op de locatie
Roodehaan. Dit gaat voor ons een zeer grote negatieve impact hebben op ons woongenot; zowel
binnenshuis als buitenshuis!
Wij hebben onze woning, ons plekje, opgebouwd in het buitengebied op een fijne fietsafstand van de
stad Groningen. Kregen we eerst te maken met aardbevingen, komt daar vervolgens een vergunning
voor de realisatie van een mega zonnepark bij. Natuurlijk breidt een stad zijn grenzen steeds verder
uit, maar dit gebeurd nu wel op een erg grote schaal. Waarbij de volledig geïndustrialiseerde
uitstraling met de komst van een groot zonnepark wellicht nog enigszins te onttrekken is aan het
zicht; dat is natuurlijk onmogelijk met windturbines daarbij wordt de omgeving blijvend aangetast.
Fijn dat de gemeente Groningen ons als bewoners (en dus belanghebbenden) de mogelijkheid heeft
gegeven vroegtijdig mee te denken en zelfs mee te beslissen in het gehele proces. Belang van
draagvlak onder bewoners is daarbij ook steeds genoemd. Maar zo fraai was het meedenk proces
vanuit ons als bewoners natuurlijk helemaal niet. En draagvlak is er al helemaal niet. Zie hiervoor ook
de gezamenlijke van omwonenden.
Maar belangrijkste punt is uiteindelijk het voortdurende geluid en wat dat met onze gezondheid
doet, inclusief (huis)dieren. Tijdens een van de door het windplatform georganiseerde sessies was er
een mogelijkheid om het geluid te horen. Dat is dan dus wat we in de zomer bij windstil weer horen.
Nou wij slapen echt niet alleen in de zomer met ons raam open! Een goede geluidsisolatie
aanbrengen kan dit deels opvangen. Maar de kosten die dit met zich mee zullen brengen zullen niet
opwegen tegen de baten. En vreselijk als we dit geluid dag in dag uit moeten aanhoren ook als we
lekker buiten zijn; einde woongenot!
Aan de achterkant van ons huis doet de overheid zijn best de leefomgeving voor (bijzondere) dieren
en planten te vergroten, waardoor hun overlevingskansen groter worden. Aan de voorkant wordt het
net zo hard weer afgebroken. Wordt er daarmee niet vooral veel geld rondgepompt zonder dat het
daadwerkelijk zinvol wordt besteed? Om echt het verschil te kunnen gaan maken voor het klimaat?
En dus op zoek te gaan naar echte oplossingen? Waarbij we juist meer variatie nastreven en niet juist
een enorm eenzijdig landschap?
Alle bewoners in de omgeving; jong en oud iedereen zegt NEE! Natuurlijk ziet iedereen wel in dat we
anders moeten omgaan met onze aardbol. Maar het plaatsen van windturbines zo dicht in de
woonomgeving is geen oplossing. Meerdere recente studies hebben dit uitgewezen. Er zullen juist
vele nieuwe problemen door ontstaan, die niet eenvoudig zijn terug te draaien. Hopelijk ziet u dat
tijdig in en loopt u niet als overheid achter de feiten aan.
Wat we eigenlijk zien is dat er geen draagvlak is voor windturbines in Roodehaan. Dit gecombineerd
met de zeer geringe energiebijdrage van deze windturbines aan de doelstelling van de gemeente
Groningen, weegt niet op tegen de negatieve gevolgen qua gezondheid en woongenot. Wij zijn van
mening dat er naar alternatieven moet worden gezocht.
Met vriendelijke groet,
Familie Reinders

