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Inhoud zienswijze:
De plek waarop het Energiepark gebouwd gaat worden is ondemocratisch tot stand gekomen. De omwonenden van
Pottendijk en veel inwoners van Emmen willen geen windturbines niet op Pottendijk en niet in de Gemeente
Emmen, hier is geen rekening mee gehouden. De hinder die er al is op Pottendijk van het bestaande
lawaaisportcentrum zal alleen maar toenemen worden door de plaatsing van industriële windturbines in het open
landschap. De wind verplaatst het geluid heel gemakkelijk en doordat er geen gebouwen of andere barricades
aanwezig zijn draagt het geluid erg ver. Het college/ raad/gemeente Emmen moet er in ieder geval voor zorgen dat
de totale geluidsbelasting die omwonenden van het geplande Energiepark Pottendijk en van de snelweg N391 en
het lawaaisportcentrum Pottendijk ervaren sterk wordt gereduceerd. Daarvoor moet er een a-meting komen van de
totale geluidsbelasting die er nu al is. Er moeten geluidswallen met bosschages geplaatst worden langs het
lawaaisportcentrum én langs de N391 om de geluidsoverlast te verminderen. Dit had de gemeente al aan moeten
pakken en moet niet uit het gebiedsfonds omdat het al eerder en vaak ingebracht is.
Ter illustratie: In de gemeente Geldermalsen is overleg geweest met de GGD, die wijst op negatieve
gezondheidseffecten van geluidsoverlast. Overdag overstemt verkeerslawaai het geluid van de turbines. Wanneer
dat niet het geval is, blijkt turbinegeluid veel meer hinderlijk dan verkeerslawaai.
De belasting van het gebied Pottendijk is door de N391 en het lawaaisportcentrum in vergelijking met andere delen
van Emmen boven gemiddeld, het windpark zou hier daarom ook NIET moeten komen!
Er is van Rijkswege geen beleid op LFg gebied, noch is er sprake van een gecoördineerd onderzoeksprogramma.
Daardoor blijft de problematiek onduidelijk en is er geen zicht op een oplossing voor gehinderden. De Stichting
Laagfrequent geluid pleit daarom voor breed wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen de emissie van LFg
/ EMv enerzijds, en de biofysische perceptie (lichamelijke waarneming) door, en gevolgen voor de mens anderzijds.
De Gemeente Emmen moet de stichting LFg geluid steunen en mede pleiten voor onderzoek!! En in ieder geval de
mogelijke gevolgen die lFg geluid heeft op de gezondheid van omwonenden (mens en dier) van de Pottendijk laten
onderzoeken voordat er überhaupt toestemming gegeven wordt om windturbines te plaatsen.
Ter illustratie ook: RUG start onderzoek naar medische en psychische gevolgen blootstelling aan lFg. De
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) introduceert het wetenschappelijk onderzoek 'laagfrequent geluid -Een
omgevingsstressor die problemen veroorzaakt?' en zoekt daarvoor deelnemers. Zij ziet dat lFg tot op heden
nauwelijks (h)erkend wordt als een enorme stressor voor mensen en dat de problematiek weinig tot niet is
onderzocht. De RUG beschouwt LFg als een serieus probleem en vindt systematisch onderzoek beslist noodzakelijk.
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Het onderzoek is wetenschappelijk en richt zich op de medische en psychische gevolgen van hinder door LFg.
Daarmee kan de erkenning van de problematiek een stuk dichterbij komen en wellicht vervolgonderzoek genereren
op gebied van de oorzaken van het waarnemen van LFg. Dat is belangrijk, want alleen als de relatie tussen de
emissie van LFg enerzijds en de biofysische perceptie (lichamelijke waarneming) door de mens anderzijds duidelijk
is, kunnen er ook gerichte oplossingen gezocht worden. Nogmaals de gemeente Emmen mag inwoners niet willen
en wetens bloot stellen aan gezondheidsrisico's die ze niet kan overzien.
Het is ongehoord dat er bewust een sterfte percentage van beschermde {roof)vogels door aanvaringen met
windturbines wordt geaccepteerd!! De natuur die voor Emmen als stad van dorpen zo belangrijk is wordt hiermee
bewust geweld aan gedaan.
De gemeente Emmen moet garant staan als Energiepark Pottendijk over zou gaan in andere handen en bij een
eventueel bankroet van Energiepark Pottendijk of Jeroen Deddens! De omwonenden mogen hier noch financieel
nog op enige andere wijze de dupe van worden. Een garantie voor afbraak en afvoer van alle onderdelen van de
turbines dient door de Gemeente afgegeven te worden.
ZonvoorwindEmmen heeft de gemeente Emmen meer dan voldoende alternatieven aangedragen om de opgave
windenergie in te ruilen voor o.a. zon. Deze oplossing stuit op minder bezwaren en geeft geen horizonvervuiling.
Windenergie op land is een achterhaalde en kostbare techniek.
De Gemeente dient er op toe te zien dat er door de bouw van industriële windturbines in de Gemeente BorgerOdoorn en AA en Hunze geen insluiting zal plaats vinden met de geplande turbines op Pottendijk.
In de bijlage het rapport van Kees Pieters en het jaarrapport van de Stichting LFg geluid. Het jaarrapport laat zien dat
er in Drenthe nog weinig meldingen van klachten over LFg geluid zijn, laten we hopen dat het zo blijft.
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