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Zienswijze Energiepark Pottendijk
zaak 59015 - 2018
De gemeente Emmen is voornemens vergunning te verlenen voor de bouw van het Energiepark Pottendijk,
geïnitieerd door initiatiefnemer de heer Deddens.
Daarvoor ligt nu een aanvraag ter inzage bij de gemeente.
Pottendijk Windmolenvrij! Vertegenwoordigd bijna 100 gezinnen die in en rond het gebied Pottendijk wonen. En is
van mening dat de gemeente geen vergunning moet verlenen tbv dit initiatief.
Dit om de volgende redenen:
·Horizonvervuiling; veel woningen in de omgeving hebben vrij uitzicht op het gebied Pottendijk. Dit uitzicht zal
ernstig verstoord worden door 12 tot
14 continu draaiende windturbines.
·Geluidsoverlast; Het toch al rumoerige Pottendijk, door aanwezigheid van het geluidsportcentrum, zal nog meer
overlast gaan veroorzaken voor de omwonenden. Bovenop de bestaande overlast van kart- cross- schiet- en
racebaan en N391 zal het geluid geproduceerd door 12 tot 14 enorme industriële windturbines komen. Dit is
onacceptabel voor de omwonenden, die hier veelal voor de rust en de ruimte zijn gaan wonen. De (geluids)belasting
voor het gebied wordt hierdoor onevenredig groot.
·Waardedaling van woningen; Woningen in en om de Pottendijk zullen in waarde dalen en moeilijker te verkopen
zijn. Wie wil er immers een woning aan de rand vanaf 500 meter) van een zwaar industrieel windpark .... !?
·Gezondheid; Het is nog onvoldoende onderzocht wat het effect is van een groot windturbinepark op de
gezondheid van omwonenden. Wij vinden dat de gemeente hierin hun burgers zou moeten beschermen door dit te
laten onderzoeken. Zolang niet bekend is wat deze effecten zijn dient de gemeente haar burgers hieraan niet te
blootstellen.
·Laagfrequent geluid (Ifg); Er is in Nederland nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van Ifg voor mens en
dier. Dit fenomeen is nog nieuw en sinds kort pas de benodigde aandacht door de bouw van de vele grootschalige
windturbineparken in of dichtbij woongebieden. De gemeente Emmen zou haar verantwoordelijkheid moeten
nemen door dit uitgebreid te laten onderzoeken.
In het buitenland zijn al gevallen bekend van slaapverstoring, stress, vergroeiing van hoeven van dieren en
overdadig veel geboorten van misvormde dieren, dit wordt toegeschreven aan langdurige blootstelling aan Ifg.
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Daarnaast zijn we van mening dat er voldoende andere en betere alternatieven zijn voor grootschalige
windturbineparken.
Denk hierbij aan Zonne-energie op daken en evt akkers, geothermie, biogas (uit rioolslib) en
thoriumcentrales.
Windpark Pottendijk dient niet het doel van C02 reductie en zal het woon- en leefklimaat
gebied ernstige schade toebrengen. Er is geen draagvlak voor dit initiatief!

Met vriendelijke

groet,
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in het toch al kwetsbare

