Geachte leden van de gemeenteraad van Groningen,
De bewoners van de Woortmansdijk en direct aanliggende straten ten zuiden van locatie windpark
Roodehaan, spreken zich hierbij uit tegen plaatsing van zes windturbines op de locatie Roodehaan.
Wij zijn tegen de plaatsing van de windturbines om de volgende redenen;
1. Groene omgeving. Waarom zes windturbines op deze groene locatie? Direct naast een ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingsroute tussen twee natuurgebieden. Jarenlang is gewerkt aan meer ruimte voor ontwikkeling van flora en fauna. Hier is veel
energie, tijd en geld in gestoken. Nu is het plan om op industriële wijze hier aangrenzend
windindustrie te ontwikkelen. Dit staat in schril contrast met de groene ecologische natuurontwikkeling, waar mens en dier baat bij hebben en het tast een gebied aan dat zich
positief heeft ontwikkeld.
2. Draagvlak. Goede planontwikkeling begint met draagvlak en participatie van de omgeving.
Alleen bij een breed gedragen visie is realisatie mogelijk, dat was ook het uitgangspunt in
dit traject. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat binnen de gemeente Groningen
draagvlak is voor groene energie uit eigen windindustrie. Dat zal het geval zijn geweest bij
de Stadjers die destijds de eerste enquête hebben ingevuld. Toen is de inwoners van Midden-Groningen niets gevraagd. Bij omwonenden, die grotendeels in de buurgemeente
Midden-Groningen wonen, is er absoluut geen draagvlak. Uit de recent gehouden enquête
door de RUG in de directe omgeving, is gebleken dat de acceptatiewaarde heel laag is. De
ontwikkeling wordt niet gedragen bij direct omwonenden die het aangaat.
3. Alternatieven. Waarom dit plan om dergelijke windturbines te bouwen, die maar voor 1,6%
bijdragen aan de totale groene ambities van de gemeente Groningen? Waar blijft het beleid van de gemeente Groningen om inwoners en bedrijven te stimuleren om daken (verplicht) te voorzien van zonnepanelen? Waar blijft de verplichting vanuit de gemeente Groningen bij nieuwbouwprojecten voor het maximaal benutten van dakoppervlakten met
zonnepanelen? Door het bouwen van deze geplande windturbines ervaart een groot deel
van inwoners van gemeente Groningen en Midden-Groningen straks 24/7 overlast, terwijl
er alternatieven zijn.
4. Gezondheid en welzijn van inwoners. In elke bewoonde regio waar windturbines inmiddels
operationeel zijn, blijkt steeds meer dat omwonenden veel meer overlast ervaren dan op
papier was voorzien. Diverse onderzoeken, bijvoorbeeld van het RIVM, tonen aan dat
windturbines een slechte invloed hebben op de gezondheid van omwonenden. Het bewust
creëren van 24/7 overlast (geluid, verlichting, slagschaduw en continue beweging), doet
afbreuk aan onze gezondheid, welbevinden en leefbaarheid. Daarbij daalt het vertrouwen
in een betrouwbare overheid, die er voor de bewoners moet zijn. Dit is toch niet wat deze
raad voorstaat. De last zal ook zeker voelbaar zijn in de stad en het buitengebied van de
gemeente; geluid reikt ver en zal ook bewoners bereiken die nu nog geen weet hebben
van deze plannen.
5. Baten en lasten. De lasten en risico’s zijn hoog in verhouding tot de relatief geringe opbrengst van deze zes geplande windturbines. Zeker als dat afgezet wordt tegen de totale
beoogde groene energie die dit gemeentebestuur wil realiseren. De baten zijn niet maximaal, zelfs niet als u tweedehands turbines zou plaatsen. Waarom kan de gemeente Groningen haar groene ambities niet realiseren met inkoop van energie uit windmolens van
elders. Windturbines in landelijk/zee gebied hebben een hoger rendement. Waarom dan
windturbines in de woonomgeving (van uw buurgemeente) plaatsen met alle negatieve
gevolgen van dien? In het raadsvoorstel staat dat er bijna de helft van de windenergieambities (36 MW) gerealiseerd worden met zes turbines van 2.2. MW. In onze optiek is dat
eerder 30% dan 50%. In totaal zijn er bijna 17 van dergelijke turbines nodig om tot 36
MW te komen. Al eerder is opgemerkt dat deze turbines niet meer dan 1.6% van de totaal
gewenste 846 MW groene stroom leveren.

6. Geloof in een betrouwbare overheid. Hoeveel is het de gemeente Groningen waard om
binnen de gemeentegrenzen een eigen windindustrie te realiseren? Op diverse plekken
worden omwonenden sterk in hun leefbaarheid benadeeld door de groene ambities van de
gemeente Groningen. U kunt uw licht opsteken bij het bestuur van uw buurgemeente Midden-Groningen en informeren naar de bewonerservaringen. Windindustrie nabij Meeden/Zuidbroek, de direct omwonenden ervaren alleen maar 24/7 overlast. Dat was destijds op papier ook niet voorzien. Daar was door het lokaal bestuur niets meer aan te doen,
in geval van Roodehaan wel.
7. Imago: Geloof in de stad Grunn, hou vast aan de regel in uw eerdere bouwverordening,
dat er niet hoger mag worden gebouwd dan de Martinitoren. Laat de Martinitoren het imago van de stad blijven voor de stadjers, ommeland en oosterburen. Niet 6 windturbines
van 1,5 keer de hoogte van de Olle Grieze als entree van de stad.
We begrijpen de groene ambities van dit gemeentebestuur en zijn zeker niet tegen niet-fossiele
energie, maar het uitgangspunt dat een gemeente als Groningen dit op eigen kracht moet realiseren en daarvoor overgaat op forse windturbines in een kwetsbaar en ecologisch ontwikkeld buitengebied, dat begrijpen wij niet.
Gemeenteraad van Groningen, denk nog eens goed na voordat u bewust instemt met een onomkeerbare vergissing.

Met vriendelijke groet,

de bewoners van Woortmansdijk en direct aanliggende straten in Westerbroek en Waterhuizen
zie ook de bijgevoegde lijsten met namen en adressen. (achter de inlogcode)

Bijlages: namen en adressen van de afzenders van Woortmansdijk, Winschoterweg en omgeving
In afschrift naar de gemeenteraad van Midden-Groningen.

