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• t1ijn zienswijze over: 59015-2018 Inhoud zienswijze:

U bent van plan om 12 tot 14 Windmolens op de Pottenstreek te plaatsen, 2 van de molens komen bij ons voor de
deur (zie plattegrond) nr.1 op 600 meter nr. 2 op 1100 meter, waarom moeten deze Molens hier komen en niet aan
de andere kant van de Schietbaan waar ruimte genoeg is en waar Dhr. Deddens en Dhr. Stapel het mee eens zijn(zie
bijlage) de reden is dat ik bezwaar indien dat deze molens nr.1 en 2 veel te dicht op ons bedrijf staan.
We hebben een Dierenpension "De Eersteling"en dit pension is hier al meer dan
40 jaar gevestigd een ideale plek voor een pension we zijn niemand tot last wat betreft geluid enz. wij voldoen aan
alle eisen/normen die u als Gemeente en Provincie van ons vragen,maar wat is nu het geval u plaatst deze molens
pal bij ons voor de deur de molens veroorzaken geluidshinder en slagschaduw, onze gasthonden gaan daar hinder
van ondervinden en wat een reactie teweeg brengt van veel blaffen/huilen onrust,stress en gehoor beschadiging,
(zie bijlage), wij vragen dan ook aan u voor een gedegen onderzoek wat voor invloed en gevolgen de molens voor
Honden/Katten heeft en wat voor nadelige gevolgen het heeft voor de nachtrust.
Ook hebben we al behoorlijk schade geleden omdat de waarde van ons bedrijf met woning de laatste jaren erg is
gedaald, wij zijn al diverse jaren bezig om het bedrijf te verkopen, maar er zijn al meerdere potentiële kopers
afgehaakt als ze vernamen dat er Molens komen.
Neemt u alstublieft in overwegen om de 2 molens bij ons voor deur te verplaatsen.(zie bijlage)dit ook i.v.m dat de
molens uit ons huis gezien pal op het westen staan en daar vaak de wind(geluidoverlast) vandaan komt en zon
(slagschaduw)staat, zodat wij ons beroep zonder overlast aan de omgeving uit kunnen oefenen.
Ik hoop zo de ingediende zienswijze te hebben verduidelijkt, vanzelfsprekend ben ik bereid tot een mondelingen
toelichting.
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