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Mijn zienswijze over: ontwerp omgevingsvergunning voor aanleg windpark Pottendijk te Nieuw-Weerdinge Inhoud
zienswijze:
Geachte leden van de raad,
Wij zijn geïnformeerd over het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om een
omgevingsvergunning af te geven voor de realisatie van een windmolenpark ter plaatse van locatie Pottendijk te
Nieuw-Weerdinge.
op circa 1100 meter van de te

Wij zijn belanghebbende omdat onze woning,
bouwen windmolens is gesitueerd.
Onze bezwaren richten zich op:

lToename van geluidsoverlast t.o.v. het vele geluid dat nu al wordt geproduceerd door het geluidsportcentrum;
2Stapeling van factoren die zorgen voor een negatieve woonbeleving; 3Waardevermindering van de woning.
Ad 1. De afgelopen jaren is de intensiteit van de geluidsproductie op de locatie Pottendijk substantieel
toegenomen. Aanvankelijk waren alleen een kartcentrum, een schietbaan en een motorcrossbaan gesitueerd.
Inmiddels vinden op de motorcrossbaan ook andere gemotoriseerde wedstrijden (Stockcar) plaats. Zware motoren
en stockcars produceren extreem veel geluid dat bij de windrichting komend uit het noorden in en om ons huis goed
te horen is en ons woongenot in toenemende mate aantast, zodanig dat met mooi weer buiten zitten eerder een
negatieve dan een positieve beleving is.
De aantasting van ons woongenot wordt de laatste jaren nog eens versterkt doordat het lawaaisportcentrum
Pottendijk enkele jaren terug is uitgebreid met een testtrack waar met name in de weekenden veelvuldig en met
luide motoren geracet wordt en doordat een bestaande geluidsbarrière, zijnde naald -en populierenbossen tussen
de Veenakkers en Kanaal B door de eigenaar zijn gerooid. Geluid heeft nu dus vrij spel. De geluidsoverlast zal alleen
maar versterkt worden als ook nog eens 14 windmolens worden geplaatst!
Ad 2. De vraag is in hoeverre bewoners kunnen en moeten accepteren (incasseren) wat er met de plaatsing van
windmolens op ze afkomt. Wij vragen ons af of de leden van uw raad zich er van bewust zijn dat door de stapeling
van de diverse soorten geluid en geluidsoverlast (testcircuit, schietbaan, motorsport annex stockcarrace baan,
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kartbaan en 14 windmolens) een slecht woonklimaat ontstaat in een omgeving waarin bewoners niet meer willen
wonen.
Door alle genoemde vormen van overlast te concentreren op één locatie vraagt men wel heel veel van bewoners. Is
het niet zo dat belanghebbenden hiermee onevenredig in hun belang worden getroffen? Kon het gemeentebestuur
in redelijkheid tot de afweging komen om een verklaring geen bedenkingen af te geven of in te dienen.
Ad 3. Waardevermindering
Door plaatsing van windmolens

op een afstand van circa 1.100 meter van onze woning en de daarmee gepaard

gaande beperking van het vrije uitzicht en de stapeling van (geluids)overlast is het zeer aannemelijk dat de waarde
van onze woning fors zal dalen. Wie wil er wonen in een omgeving met veel geluidsoverlast en een uitzicht op 14
hoge windmolens. Daarvoor ga je niet naar het platteland verhuizen!
Voor deze waardevermindering
zullen wij het gemeentebestuur ter gelegener tijd dan ook aansprakelijk
Wij verzoeken u geen medewerking
Pottendijk te Nieuw-Weerdinge
Met vriendelijke

te verlenen aan de realisatie van een windmolenpark

en de verklaring van geen bedenkingen

groet,
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in te trekken.

stellen.

ter plaatse van locatie

