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Betreft:           bezwaar tegen voorgesteld raadsbesluit tot ontwikkeling van windmolens in gebied 

‘Roodehaan’.  
  
  
  
Geacht college,  
  
Met grote ontsteltenis hebben wij de uitkomsten van de windverkenning en het voorgesteld raadsbesluit 
voor ontwikkeling van windmolens in het gebied Roodehaan gelezen.  
Het is inmiddels algemeen bekend dat de gezondheidsrisico’s van grote windturbines in stedelijk 
gebied  ontoelaatbaar zijn. Dit staat ook in een brandbrief van ruim honderd medici die onlangs is 
verstuurd aan de gemeente Amsterdam (zie link onder aan deze brief).   
Voor ons is dat dan ook de voornaamste reden om de gemeente dringend te vragen nu te stoppen met 
de ontwikkeling van windmolens in gebied Roodehaan.  
  
Daarnaast is al bij voorbaat duidelijk dat de zes windturbines de door de GGD gehanteerde normen met 
betrekking tot geluidsoverlast zullen overschrijden. UK noise Association raadt zelfs aan dat er tenminste 
1,5 tot 2,5 km afstand tussen woonwijken en windturbines wordt aangehouden. In de huidige plannen 
staan de 150 meter hoge windturbines dus te dicht op honderden woningen.   
Verschillende onderzoeken laten zien dat windturbines slagschaduwen tot 10 maal de hoogte van de 
molens produceren. Op andere locaties blijken omwonenden van windmolens daar ernstige hinder van 
te ondervinden, steevast meer dan vooraf ingeschat. Ook het RIVM is zeer kritisch over het plaatsen van 
zulke grote windturbines dichtbij woonwijken en zelfs de Raad van State heeft momenteel grote twijfels 
over het plaatsen van grote windturbines op basis van het ‘Neveler-arrest’ van het Europese Hof van 
Justitie.  
  
Wij achten het dan ook zeer onverstandig om in een tijd waarin zoveel onderzoek wordt gedaan naar de 
gezondheidseffecten van windturbines, de ontwikkeling van deze hoge windturbines bij Roodehaan door 
te zetten.  
  
Tot slot zijn wij van mening dat de ecologische aspecten niet mogen worden vergeten. Vogelrijke 
gebieden zoals de Onnerpolder en de Kropswolderbinnenpolder liggen dichtbij gebied Roodehaan. Dat 
ecologische aspect is per slot van rekening de voornaamste reden waarom de haalbaarheid van 
windmolens bij ‘Westpoort’ niet verder wordt onderzocht en de planontwikkeling niet wordt opgestart.  
  
 De gemeente Groningen laat via de ‘uitkomsten Windverkenning’ het volgende weten:  
 “Op Roodehaan laten de onderzoeken zien dat windenergie hier goed haalbaar is. Dit kan alleen als er 6 
windturbines komen van 150 meter hoog.”  B&W gaat vervolgens verder met: “We voelen ons gesteund 
door enquêtes die laten zien dat er in onze gemeente draagvlak is voor windturbines. Dat dit voor veel 
mensen wel anders is wanneer de windturbines dichterbij komen, is bekend en bleek bijvoorbeeld ook uit 
de Windverkenning waar we uw raad vorig jaar over informeerden.  
Leden van de klankbordgroep hebben duidelijk kenbaar gemaakt de ontwikkeling van windenergie op de 
locatie Roodehaan niet te willen. Alles afwegend zijn wij van mening dat het belang van de 



energietransitie en de opgave voor duurzame opwek het nodig maakt om verder te gaan met de 
ontwikkeling van windturbines op Roodehaan.”   
  
Dit betekent dat de gemeente er doelbewust voor kiest om ondanks duidelijke bezwaren van 
omwonenden, vooraf voorspelde overschrijding van geluidsnormen en door vele experts beschreven 
gezondheidsrisico’s, het ontwikkelen van windturbines vlakbij dicht bewoond gebied én vlakbij 
natuurgebieden door te zetten. De omwonenden hebben de gezondheidsrisico’s en voorspelde overlast 
maar gewoon te accepteren. Dat is voor ons onacceptabel!  
  
Daarnaast willen wij nogmaals wijzen op de overlast waar wij in de afgelopen jaren al mee te maken 
hebben gekregen:  

• Nieuw rangeerterrein de Vork, met tot diep in de nacht geluidsoverlast.  
• Geur-| en geluidsoverlast van de afvalverwerkende bedrijven aan de Duinkerkenstraat 

(Milieudienst Groningen en Attero onder andere)  
• Licht- en geluidsoverlast van sportpark Coendersborg (de nieuwe LED verlichting straalt vol de 

woningen aan de Bloemersmaborg en de achterliggende straten van   
• Klein Martijn in).  

Wij vinden heb bijzonder teleurstellend te merken dat de gemeente zo lichtvaardig over bezwaren van 
omwonenden, experts en medici heenstapt. Wij vragen de gemeente om te stoppen met de 
ontwikkeling van deze hoge windmolens bij Roodehaan en andere, minder overlastgevende 
mogelijkheden te verkennen om de doelstellingen op het gebied van energietransitie te behalen.  
  
Marc van den Hoeven, namens bewoners van Klein Martijn, Bloemersmaborg.  
  
 


