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Inleiding
De energietransitie is een zeer complex proces.
In Nederland wordt daarmee op dit moment haast gemaakt.
Ondertussen gaan de technologische ontwikkelingen op dit terrein razend snel.
Door de haast worden er keuzes gemaakt die niet sporen met de stand van de techniek en de kennis.
De (financiële) belangen van ondernemingen die actief zijn binnen de energietransitie zijn groot en het lijkt haast
onmogelijk om deze trein te stoppen.
Hierdoor wordt grote schade aangericht.
Draagvlak en democratisch gehalte
De plannen voor de plaatsing van grote windparken op land, die als gevolg van het huidige energieakkoord zijn
uitgerold, kunnen nergens rekenen op enig draagvlak onder omwonenden. Deze plannen zijn voor Emmen via de
Provinciale coördinatieregeling van boven opgelegd. Alle democratische principes zijn hier met voeten getreden.
Uit de publiciteit rond het proces van het nieuw op te stellen energieakkoord en uit uitspraken van betrokken
bestuurders blijkt dat dit als een fout erkend wordt en dat de intentie is om dit in het nieuwe akkoord anders te
doen: Meer van onderop en met betrokkenheid van lokale en regionale situaties.
Mijn oproep is om de genomen besluiten met betrekking tot windenergie in Emmen te herroepen en de doelen
centraal te stellen, zodat de invulling van de middelen op lokaal en regionaal niveau gedaan kan worden.
De gemeente Emmen heeft weliswaar aangegeven dat windenergie ingeruild kan worden tegen zonne-energie
zodra dat politiek mogelijk wordt, maar naar mijn mening heeft dezelfde gemeente weinig tot niets gedaan om dit
op provinciaal en landelijk niveau af te dwingen.
Gezondheid
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De gezondheidsaspecten van de plaatsing van industriële windturbines
steeds onvoldoende onderzocht.

in de leefomgeving van burgers zijn nog

Mede hierdoor gaat de gemeente Aa en Hunze zelf een gezondheidsonderzoek
instellen voor haar burgers. Ik vind
het onacceptabel dat besloten wordt tot het realiseren van een grootschalig windpark aan de Pottendijk voordat
zeker is dat dit de gezondheid niet ernstig schaadt.
Tijdens een informatieve avond op 16 mei jl. in Nieuw Buinen zette professor Mariana Pereira, deskundige op het
gebied van laagfrequent geluid, uiteen welke gezondheidsrisico's mensen en landbouwdieren lopen die langdurig
blootgesteld worden aan laagfrequent geluid. Tevens heeft zij in het gebied De Drentse Monden een laagfrequentnulmeting gedaan bij een aantal huishoudens (zie de bijlage: en artikel Reformatorisch Dagblad en presentatie mw.
Pereira:

http://www.platformstorm.nljdownloads/Nieuw

Buinen-2018-May-16-PS.pdf).

Financiering
Met de ontwikkeling
kredieten

van grootschalige

windparken

zijn enorme investeringen

gemoeid. De banken die hiervoor

beschikbaar stellen maken zich mede schuldig aan eventuele gevolgen voor de gezondheid van

omwonenden en voor dramatische vernieling van ons landschap. Bovendien zijn de financiële risico's onacceptabel
groot: Windenergie op land is alleen rendabel met subsidie en het valt te verwachten dat windenergie snel
ingehaald is door voortschrijdende ontwikkelingen.
Ik zie grote risico's van het verdienmodel als voortijdig met
windparken

gestopt wordt waardoor

Wind op Land en Wind

er ook grote risico's zijn voor investeerders.

op Zee

In februari 2018 heeft NederWind een rapport opgesteld waarin de kosten van wind op land vergeleken worden met
die van wind op zee. Dit rapport doen ik u in de bijlage toekomen. Een belangrijke conclusie is dat wanneer àlle wind
op land die op dit moment gepland is, maar nog niet gerealiseerd, op zee geplaatst wordt, de overheid hiermee 1
miljard euro bespaart aan subsidies. Hiervoor is plaats op zee binnen de bestaande kaders.
Ik vind dat de gemeente Emmen hiermee druk zou moeten uitoefenen op de landelijke overheid om per
onmiddellijk met de taakstellingen wind op land te stoppen. Hierdoor kan een overgeeflijke fout voorkomen
worden, in het belang van Emmen èn van ons hele land.
Landschappelijke

aspecten

Twee van de kernwaarden van het Emmense veenkoloniaal landschap zijn het open, weidse karakter en de stilte.
Een groot deel van de Drentse economie is hierop gebaseerd. Juist in de laatste week van mei leidde de Provincie
Drenthe een aantal vertegenwoordigers
van de Chinese toeristenbranche
rond in de provincie. Zij waren onder de
indruk van dit aspect van Drenthe.
Hoe vreemd zullen de (onder meer Chinese) toeristen staan te kijken als zij over enkele jaren geconfronteerd
worden met industriële
Veelomwonenden
geconfronteerd
Alternatieve

windparken!

van Pottendijk

zijn hier juist gaan wonen vanwege deze kernwaarden.

Wij worden nu

met aantasting van deze waarden.

duurzame energie voor Wind op Land

Op dit moment

is zonne-energie

het beste alternatiefvoor

windenergie:

De capaciteit van zonnepanelen

wordt heel

snel groter. Zonne-energie kent geen gezondheidsrisico's voor omwonenden en de acceptatie ervan is vele malen
groter dan die van windturbines, omdat de impact op het landschap veel kleiner is, zeker als het gaat om
zonnepanelen op daken.
Naast zonne-energie zijn er allerlei vormen van duurzame energie in ontwikkeling. Ik noem hier slechts enkele:
- Biogas uit rioolslib
- Geothermiek
- Thorium
Deskundigen voorspellen dat binnen enkele jaren windenergie niet meer aan de orde is. Waarom dan nu Pottendijk
volzetten met deze industriële installaties, met aile gevolgen van dien?
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Stapeling van overlast
Mijn vrouwen ik wonen sinds 1982 aan de Siepelveenwijk, grenzend aan en uitkijkend op de Pottendijk.
Sinds 1982 hebben de volgende veranderingen zich in het landschap en dus onder onze ogen en oren voltrokken:
1.Voortdurende uitbreiding Lawaaisportcentrum Pottendijk, zowel ruimtelijk, in frequentie van activiteiten en in
intensiteit van activiteiten. Met name bij wind tussen Oost en Zuid krijgen wij de volle laag hiervan mee.
2.Aanleg van de hoogspanningleiding.
3.Aanleg van de provinciale weg N391 met inmiddels een recente sneldheidsverhoging naar 100 km/uur. De rotonde
bij Pottendijk zorgt bij ons voor de deur voor behoorlijk wat aan- en afvoer verkeer.
De belasting van het gebied zou door de aanleg van het energiepark Pottendijk nog eens flink groter worden.
Een betere spreiding van dit soort overlast over de hele provincie Drenthe zou redelijk zijn.
Het is te simpel om te zeggen "Not in my backyard". Het betreft hier een langjarig proces van voortdurend
toenemende belastende activiteiten in een voorheen weids en rustig landelijk gebied, de kernwaarden van Drenthel
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