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Geachte commissieleden,
Namens de actiegroep Zon voor Wind Emmen wil ik hier mijn diepe teleurstelling uitspreken in de
politiek in het algemeen en in u als raadsleden in het bijzonder.
Het betreft de gang van zaken rond de windmolens in Emmen, waarvoor u op het punt staat groen licht te
geven.
U wilde het proces rond de windmolens in Emmen beter doen dan elders in den lande was gebeurd.
Daarom heeft u burgers bij het proces betrokken, zonder hun enige medezeggenschap te geven.
Dat de taakstelling Emmen door de provincie is opgelegd, is ons duidelijk.
Dat Emmen de regie wilde houden, is ons ook duidelijk.
Maar dat niemand in Emmen de windmolens wilde was óók duidelijk!
Inmiddels hebben velen van ons zo’n 100 vergaderingen en bijeenkomsten achter de rug, nog niet
gesproken van de vele uren lezen, schrijven en activiteit op de digitale snelweg.
Wij hebben gehoopt en verwacht dat u zich achter de betrokken Emmenaren zou opstellen en zou
vechten voor ons. En dat college en raad zich bij de Provincie en het Rijk hard zouden maken voor een
windmolenvrij Emmen. Niets daarvan hebben wij gezien. Wij stonden niet schouder aan schouder, maar
tegenover elkaar.
De argumenten waarom Emmen windmolenvrij moet zijn bekend. Ook afgelopen week hebben wij u nog
brieven gestuurd met informatieve bijlagen.
Eén punt wil ik eruit lichten en dat betreft de gezondheidsrisico’s.
Er lijkt een soort geloofsstrijd te zijn over dit punt: Je kunt het RIVM geloven en dan is er niets aan de
hand òf je kunt het kamp van professor Pereira geloven, die inmiddels meer dan 10 jaar onderzoek doet
naar de gevolgen van laagfrequent geluid en die tot de conclusie komt dat er wel degelijk negatieve
gevolgen voor de gezondheid zijn.
Hoe kan het dat u een beslissing gaat nemen zonder er zeker van te zijn dat er geen Emmenaren of
Emmense dieren zijn die hieronder gaan lijden? Gemeente Hunze en Aa heeft een onderzoek
aangekondigd om dit te gaan onderzoeken. Waarom niet met hen samenwerken om uit te sluiten dat u
nu een beslissing neemt die achteraf betreurd moet worden?
Maar ik schat in dat u eind van de maand gewoon groen licht gaat geven voor de windturbines aan
Pottendijk en dat is precies de kern van onze teleurstelling in u: Uw beslissing gaat niet over belangen van
burgers, maar wordt gedicteerd door hogere politieke en economische belangen.
Ik geef in overweging of u deze beslissing kunt neme zonder 100 % zeker te zijn dat wij veilig zijn.
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