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Gemeente Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Zienswijze nummer
Emmercompascuum, 8 juli 2018
~
Geachte heer, mevrouw,
Betreft: indienen zienswijze
De Pottendijk is door de gemeente aangewezen voor de pfaatsing van windmolens_ Hierover
wil ik mijn zienswijze geven.
Ik ben van mening dat deze er niet moeten komen en wel om de volgende redenen:
Windmolens moeten, als ze al geptaatst worden, komen op plaatsen waar ze het meest
rendabel zijn. Dat is het meest economisch. Volgens de windkaart van Nederland is dat zeer
zeker niet op de Pottendijk. Ook moeten de windmolens energie opwekken waar dat het
meest nodig is. De industrie gebruikt verreweg de meeste energie. Plaats de molens dan ook
in industriegebieden of in het kassengebied. De molens zijn dan ook minder hinderlijk in het
zicht en passen beter in het omgevingsplaatje. Plaatsing in een weids gebied is juist de
aandacht er op leggen.
Men wil in de provincie Drenthe focussen op recreatie. Een fietsprovincie. Ik vraag mij af wat

deze landschapsvervuilioq voor gevolgen hiervoor heeft
De omwonenden van de Pottendijk dragen hun steentje al bij in het hebben van overlast.
Denk daarbij aan lawaai van Test Track Thedinga, de kartbaan, de N391, het motorcircuit,
het kleiduivenschieten en het stockcar racen. De omwonenden hoeven daar niet nog meer
aantasting van het woonplezier en waardevennindering van de woningen bij. Ook vraag ik
mij af wat de gezondheidsrisico's op lange tennijn gaan betekenen voor de omwonenden.
Het UMCG doet (of gaat doen) hier niet voor niets onderzoek naar.
Wat mij ook enonn stoort is het vele geld dat met het plaatsen van windmolens gemoeid is.
Eigenaars van grond ontvangen nu ontzettend veel geld per jaar. Meer als Jan Modaal in
een jaar verdient En als er minder wind is, zoals op de Pottendijk, ontvangen de
ontwikkelaars meer subsidie. Die subsidie wordt uiteindelijk betaald door de burger in de
vonn van belasting. De energienota wordt hoger. Een hogere nota zorgt ook daar voor meer
kosten, denk aan bijvoorbeeld B1W. Ik ben van mening dat minder vervuilende alternatieven
meer voorrang moeten hebben. Dat zalook geld kosten. Maar dat geld zal dan wel beter
worden besteed. Ik voorspel dat de plaatsing van windmolens het debacle van de 21 e eeuw
wordt. Wij zadelen onze kinderen en kleinkinderen op met een enonne financiële last.
Ik verzoek u dan ook met klem

uw beslissing ter heroverwegen.

Deze brief wordt via mail en via de normale post verzonden. Ik verzoek u mij een
ontvangstbevestiging te sturen. Of via de mail
en/of via de
normale post.

