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Platform Storm deponeert klacht bij 
geschillencomm~ssie MOA 
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Het opinieonderzoek over windenergie onder de Drentse bevolking waarop de loca- I 
tiekeuze van het windmolenpark in de Drentse veenkoloniën is gebaseerd is volgens / 

, Platform S~orro ondeugdelijk. Dit onderzoek werd in 2008 uitgevoerd door Newcom Re
search in opdracht van Raedthuys, een van de initiatiefnemers van het windmolenpark. 
Daatoom is er door Platform Storm een klacht gedeponeerd bij de geschillencommissie 
MOA. Het MOA. de koepèlorganisatie voor onderzoeksbureaus, ziet toe op de kwaliteit 
van onderzoeken en de kwaliteit van onderzoeksbureaus die deze onderzoeken uitvoeren. 

N,ewcom ResearthJormuleert in haar o~derzoeksrapport conclusies die niet stroken meI: de 
onderliggende onderzoeksgegevens. Uit die gegevens blijkt immers overduidelijk dat de Drenten 
de open veengebieden in meerderheid afwijzen als een passende locatie voor windmolens. In 
de samenvatting van het rapport valt echter te lezen dat driekwart van de nrenten daar juist een 
voorstander van is. Bestuurders en beleidsmakers lezen vaak alleen de samenvatting van derge
lijk~ onderzoeken en baser~n daar hun plannen en beleid op. 

bat'Raedthuys bij het ontwerp van de Provinciale ()mgevingsvisie heeft ingesproken verwijzend 
naar dit onderzoek als een draagvlakonderzoek deugt al helemaal niet. Er is nooit een draagvlak
onderzoek uitgevoerd. Het enige draagvlak dat er bestaat is het draagvlak onder de initiatief
m:mers zoals blijkt uit de starmotitie Reikwijdte en Detail ter VQorbereiding van een milieuef
fectrapportage. Al met al worden bestuurders gemanipuleerd met zogenaamde onafhankelijke 
onderzoeken tot een beleid waar niemand op zit de wachten. 
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I arm 
Aan: 
Geschillencommissie MOA 
p/a B. ten Doesschate 

Afzender: 
Stichting Platform Storm 
p/a Zuiderdiep 189 
9521 AE Nieuw-Buinen 
e-mail: platformstorrnborgerodoorn@gmail.com 

Nieuw-Buinen, 15 juli 2011 

Betreft: klacht over "Opinie onderzoek windenergie" van juli 2008 uitgevoerd door 
Newcom Research & Consultancy in opdracht van Raedthuys. 

In onze optiek zijn de conclusies uit het rapport niet in overeenstemming met de 
onderzoeksgegevens. Daardoor is het onderzoeksrapport geen feitelijke en eerlijke 
weergave van de onderzoeksgegevens en heeft daarmee niet de kwaliteit die je van een 
onafhankelijk onderzoeksrapport mag verwachten. 

Uit de onderzoeksgegevens blijkt immers duidelijk dat een meerderheid van de Drenten 
(52%) de plaatsing van windmolens in open veengebieden niet passend vindt (tabel 28 op 
bladzijde 27). In de samenvatting valt echter te lezen dat driekwart van de Drenten open 
veengebieden een passende locatie vindt voor het plaatsen van windmolens (bladzijde 4). 
(De betreffende vraag 9 en de resulterende tabel 28 zijn hieronder in de tekst 
weergegeven. ) 

Omdat de opdrachtgever van het onderzoek als initiatiefilemer van het windmolenpark de 
Monden, gelegen in het open veengebied van de Drentse veenkoloniën, nu juist 
windmolens in open veengebieden wil plaatsen kunnen wij niet anders concluderen dan 
dat het onderzoeksbureau in opdracht van de opdrachtgever of om de opdrachtgever te 
plezieren de conclusies in overeenstemming heeft gebracht met de wensen van de 
opdrachtgever. Deze handelswijze past niet bij een onderzoeksbureau dat de uitkomsten 
van haar onderzoek serieus neemt. Het doet immers afbreuk aan de kwaliteit van het 
onderzoeksrapport wat een getrouwe weergave van de onderzoeksresultaten behoort te 
zijn. 

Als we vraag 9 verder onder de loep nemen dat is behalve op de presentatie van de 
resultaten ook op de vraagstelling het een en ander aan te merken. 

1 van 3 



9. Waar vindt u dat windmolens eventueel passen In het landschap van de provincie 

Drenthe? 

Ja Nee Weetniet 

Langs de grens met Duitsland ;) ;) :) 

Open veengebieden J ;) :) 

Weilanden ;) J :) 

Zandgebieden (Hondsrug) J J :) 

Open agrarische g~bieden ;) J :) 

langs S~lwegen ;) J :) 

Eigen gemeente J J :) 

Tabel 28 - WenselïJke locatie van w indmolens, in het landschap; pt'ovincie (%) 

Langs de grens 78 13 9 
Langs snel.wegen 71 24 5 
Open agrarische gebieden 58 33 9 
Eigen gemeente 53 ~ 13 
Weilanden 52 41 7 
Open veengebieden 39 52 9 
Zandgebieden (Hondsrug) 26 63 11 

Allereerst is het woord "eventueel" in de vraagstelling overbodig. Het zorgt er slechts 
voor dat twijfelaars eerder voor ja dan voor nee zullen kiezen omdat "eventueel" 
tenminste de suggestie wekt dat een ja niet direct van invloed is op het definitief 
aanwijzen van een dergelijk gebied. Dit is een impliciete manier van sturen van de 
ondervraagde. 

Verder is de vertaling van een "eventueel passende locatie in het landschap" in de 
vraagstelling naar een "wenselijke locatie" in de tabel er een die wij niet graag voor onze 
rekening zouden nemen. 

Wanneer het de bedoeling is verschillende items uit de antwoord lijst op te tellen, zoals in 
het rapport is gebeurd, dient men ervoor te zorgen dat items uit de lijst elkaar uitsluiten. 
De itemlijst had dus bijvoorbeeld beter kunnen bestaan uit: 

Langs de grens met Duitsland 
Langs snelwegen 
Op industrieterreinen 
In natuurgebieden 
In agrarische gebieden 
In woongebieden (dorpen/steden) 

In het rapport zijn open veengebieden, open agrarische gebieden en weilanden op een of 
andere manier bij elkaar opgeteld om tot 74% te komen. Hoe dat is gebeurd wordt 
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nergens in het rapport uit de doeken gedaan. Het optellen is in dit geval ook niet 
geoorloofil omdat de opgetelde items elkaar niet uitsluiten, sterker nog het zijn 
deelverzamelingen van elkaar. Het ontbreekt er dus nog maar aan dat het item "akkers" in 
de lijst is opgenomen want dan had men, volgens hetzelfde stramien, tot een nog hoger 
percentage kwmen komen. 

Als optellen al is toegestaan dan is het uiterst ongebruikelijk (not done) om items waar 
een meerderheid voor is op te tellen bij items waar een meerderheid tegen is. De enige 
reden die wij daarvoor kwmen bedenken is dat "open veengebieden" perse in verband 
moest worden gebracht met een ruime meerderheid aan voorstanders. 

In de samenvatting is men nog een stap verder gegaan door de "open veengebieden" als 
eerste te noemen terwijl de gebruikelijke manier van presenteren is in de volgorde van 
hoog percentage voorstanders naar laag percentage voorstanders. In de tabellen heeft men 
zich overigens wel netjes geconfOrmeerd aan deze conventie. De enige reden die wij 
kwmen verzillllen waarom men daar in de samenvatting van afgeweken is, is alweer de 
behoefte van de opdrachtgever om "open veengebieden" prominent te koppelen aan een 
hoog percentage voorstanders. De opdrachtgever weet als geen ander dat bestuurders en 
beleidsmakers niet verder komen dan het lezen van de samenvatting. Op die manier 
wordt een ''zogenaamd'' onathankelijk rapport gebruikt als lobby instrument om de 
veenkoloni~n aangewezen te krijgen als zoekgebied voor het plaatsen van windmolens. 
Het zal u niet verbazen dat dit dan ook is gebeurd. 

Er zijn nog veel meer op- en aanmerkingen te maken over de opzet, de vraagstelling, de 
conclusies en de samenvatting van het rapport. Als je de bedoeling hebt om in een 
gemeente 70 windturbines te plaatsen dan is vragen naar de mening over de plaatsing van 
4 of8 windmolens niet de manier om een goed beeld te krijgen van de opinie van 
betrokken bewoners, dat is zelfs ronduit misleidend. Een exponentieel toenemend aantal 
in de vraagstelling kan dan wel duidelijk maken wat het aantal windmolens voor eflèct 
heeft op de mening van de ondervraagden, dus in zo'n situatie vraag je om de attitude ten 
aanzien van de plaatsing van respectievelijk 4, 20 en 100 windmolens. Zo kwmen we nog 
even doorgaan met het geven van voorbeelden. Als u daar behoefte aan heeft kunnen wij 
u die aandragen. Vooralsnog gaan wij er echter van uit dat een gedegen onderzoek naar 
de kwaliteit van dit onderzoeksrapport op basis van de bij u aanwezige expertise op dit 
gebied die tekortkomingen zonder mankeren boven water brengt. Wij hebben ons daarom 
in deze klacht beperkt tot de belangrijkste en meest in het oog springende fouten in het 
rapport. 

Wij zijn ervan overtuigd dat zonder dit rapport, waarnaar in het besluitvormingsproces 
door de initiatiefuemers als draagvlakonderzoek is verwezen, de veenkoloni~n nooit als 
zoekgebied voor windmolens waren aangewezen, een aanwijzing die verstrekkende 
gevolgen kan hebben voor een grote groep bewoners van het open veengebied (de 
veenkoloni~n) en de bewoners van dorpen en steden die op dit open veengebied uitkijken. 
Wij komen met deze klacht op voor het belang van deze bewoners. 
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Opinieonderzoek windenergie een aanfluiting 
Werkgroep techniek platform storm, juni 2011 

Same nvatting 

Het "opinieonderzoek windenergie" dat in opdracht van de Raedthuys Groep door bureau 
Newcom Research en Consuhancy BV in 2008 is uitgevoerd onder een representatieve 
groep inwoners van Drenthe bevat alle elementen van een onderzoek waarin de 
uitkomsten naar de opdrachtgever toe zijn geïnterpreteerd. Daardoor kan dit stuk niet als 
onathankelijk onderzoek worden aangemerkt en dus ook niet als uitgangspunt van beleid 
dienst doen en al helemaal niet als rechtvaardiging van de juiste locatiekeuze van een 
windmolenpark. 

De statistiek is bewust misleidend gepresenteerd en bewust foutief weergegeven als het 
om cruciale elementen gaat. Bovendien is de vraagstelling hier en daar zodanig dat van 
bewuste sturing van uitkomsten sprake is. 

Dat een onderzoeksbureau zich leent voor dergelijke praktijken diskwalificeert niet alleen 
het onderzoeksbureau maar ook de opdrachtgever. 

Manipulatie door de opdrachtgever 

In de normale onderzoekspraktijk geeft een opdrachtgever aan wat er onderzocht moet 
worden. Het is dan aan de expertise van het onderzoeksbureau om een enquête te maken 
met vragen die voldoende gegevens opleveren om op basis daarvan de 
onderzoeksopdracht tot een goed einde te brengen. Zo niet bij dit onderzoek. In paragraaf 
1.2 Onderzoeksaanpak valt te lezen "Voor het onderzoek heeft Newoom Resea-ch & 
Consultancy in samenwerking met Raedthuys een vragenlijst ontwikkeld." Dit garandeert de 
opdrachtgever maximale mogelijkheid tot manipulatie van het onderzoek. 

In paragraaf 1.6 Leeswijzer staat te lezen 'Voor de lezer die snel op de hoogte 
wil komen VCll de belangrijkste restJtaten, volstaat het lezen van de samenvatting van 
deze rawortage." Een dergelijke zinsnede moet direct alle alarmbellen laten rinkelen. In 
feite probeert men hiermee de lezer afte houden van het lezen van het volledige 
onderzoek. Meestal wordt dat alleen gedaan walllleer de samenvatting zaken onjuist 
weergeeft. En dat blijkt ook in dit geval op te gaan. 

In het rapport is in een aantal gevallen afgeweken van de gangbare onderzoekspraktijk. 
De enige verklaring die ik hiervoor heb is dat de opdrachtgever ook inspraak heeft gehad 
in hoe de conclusies zouden worden opgeschreven. Dit is het recept voor maximale 
manipulatie. 
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Locatiekeuze 

Omdat Raedthuys graag windmolens wil plaatsen in het open veengebied van De 
Monden is het niet verwonderlijk dat ze graag bevestiging zoekt in de uitkomsten van een 
onderzoek dat onder de inwoners/bewoners van het gebied wordt uitgevoerd. 

In de enquête heeft vraag 9 daar betrekking op met als uitkomst tabel 28. 
Vraag 9. Waar vindt u dat windmolens eventueel passen in het landschap van de provincie 
Drenthe? 

Tabel 28 - Wenselijke locatie van wr.dmo&ens in het '-'dschap; provincie ("") 

langs de grens 78 13 9 
langs snel.wegen 71 24 5 
Open agrarische gebieden sa 33 9 
Eigen gemeente 53 34 13 
Weilanden 52 41 7 
Open veengebieden 39 52 9 
Zandgebieden (Hondsrug) 26 63 11 

Wat direct opvalt is dat daar waar in de vraagstelling nog wordt gesproken over 
"eventueel passen in het landschap" dat in de tabel al direct wordt omgezet in ''wenselijke 
locatie van windmolens in het landschap". Dat lijkt semantisch maar hier is sprake van het 
bewust anders weergeven dan is gevraagd. B ij het woord eventueel wordt de 
geënquêteerde immers in de veronderstelling gelaten dat zijn antwoord geen enkele 
invloed zal hebben op de uiteindelijke keuze van de locatie want die kan nog van allerlei 
mitsen en maren worden voorzien. 

Op bladzijde 27 van het rapport staat in paragraaf3.5 betreffende de gewenste locatie van 
de windmolens de volgende conclusie te lezen: 
"Op provincieniveau blijkt de meest gewenste locatie voor de plaatsing van windmolens langs de 
grens met Duitsland te zijn. Langs de snelvvegen blijkt ook een goede locatie te zijn. De minst 
gewenste locatie is zandgebied (Hondsrug)." 

Als je de twee hoogst scorende locaties uit tabel 28 vermeldt is het wel zo redelijk daar 
tegenover de twee minst scorende locaties uit de tabel te vermelden en al helemaal als die 
beide locaties, zoals in dit geval, door de meerderheid worden verworpen. Als je 
gegevens onafhankelijk presenteert zou er in de laatste zin dus moeten staan: "De minst 
gewenste locaties zijn zandgebieden (Hondsrug) en open veengebieden." Het is duidelijk 
dat hier sprake is van het bewust weglaten van informatie omdat die de opdrachtgever 
onwelgevallig is. 

Maar het wordt nog veel erger met de volgende conclusie op dezelfde bladzijde: 
"Driekwart van de Drenten (74 procent) is van mening dat open agrarische gebieden, vveilanden 

of open veengebieden in aanmerking komen voor het plaatsen van windmolens." 
Het genoemde percentage is op geen enkele manier te rijmen met de percentages in de 
tabel. Hier is sprake van bewust onjuist presenteren van gegevens om toch maar vooral 
de gewenste locatie van de opdrachtgever, open veengebied, te paren aan een zo hoog 
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mogelijk percentage gewenste locatie. Op een of andere manier heeft er een 
ongeoorloofde optelling (aggregatie) plaatsgevonden in een poging om tot een zo hoog 
mogelijk percentage te komen. "Open veengebieden" is een deelverzameling van "open 
agrarische gebieden" terwij 1 "weilanden" een deelverzameling is van zowel "open 
veengebieden" als "open agrarische gebieden". De conclusie had dus moeten luiden: 
"Van de Drenten is 58 procent van mening dat plaatsing van windmolens eventueel 
mogelijk is in open agrarische gebieden. Wanneer het echter om open veengebieden gaat 
wijst een meerderheid die plaatsing als niet passend af." 

In de samenvatting wordt het ten slotte nog bonter gemaakt. Daar valt te lezen "Het 
ooderzoek wijst verder uit dat bijla d"iekwart van de Drenten de mening deelt dat het paatsen 
van wincinolens il open veengebieden, agra-ische gebieden of weilanden gepast is (74 procent). 
Ook het plaatsen van windmolens langs snelwegen of langs de grens met Ou itsland vindt het 
merendeel van de Drentse bevolking gepast. Een minderheid (26 procent) vindt de Hondsrug een 
geschikte locatie." Om de wenselijkheid van het plaatsen van windmolens in open 
veengebieden kunstmatig nog verder op te voeren wordt "open veengebieden" nu 
vooraan geplaatst. Het is namelijk gangbare onderzoekspraktijk om bij aggregatie de 
hoogst scorende elementen vooraan te plaatsen en de laagst scorende achteraan. Dat hier 
van afgeweken is kan alleen op speciaal verzoek van de opdrachtgever zijn gebeurd want 
het druist in tegen de principes van de rechtgeaarde onderzoeker. Wat er wel had moeten 
staan in de samenvatting is het volgende: 
"Het onderzoek wijst uit dat een ruime meerderheid van de Drenten een eventuele 
plaatsing van windmolens vindt passen langs de Duitse grens (78 procent) of langs 
snelwegen (71 procent). De eventuele plaatsing in open agrarische gebieden haalt ook nog 
een meerderheid (58 procent). Oe meerderheid wijst een eventuele plaatsing in open 
veengebieden en zandgebieden als niet passend af." 

Het voert te ver om al de misleidende, foutieve en manipulatieve presentatie van 
gegevens uit het onderzoeksrapport in dit verhaal weer te geven. Toch wil ik er nog een 
paar opvallende uitlichten. 

Windmolens en landschap 

Het betreft vraag 16 met als uitkomst tabel 11. 
Vraag 16. Kunt u aangeven il hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 
-Duurzame alergie is belangrijker dan het landschap 

Het is opmerkelijk dat slechts 24% van de inwoners aangeeft dat duurzame energie 
belangrijker is dan het landschap. Omdat windmolens slechts een deel van de duurzame 
energie voor hun rekening nemen kun je concluderen dat windmolens dus nog veel 
onbelangrijker zullen worden gevonden dan het landschap, zeker wanneer je weet dat er 
vormen van duurzame energie zijn die geen enkele invloed hebben op het landschap. Er 
is bewust voor gekozen om de vraag te veralgemeniseren waardoor er een hoger 
percentage kan worden gepresenteerd. Desondanks blijft het percentage opvallend laag. 
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Tabel l1-Steling: Duurzame energie is belangrijke r dan het landschap (%) 

~~~~!mI . ;. .. - . . . . 
Zeer mee oneens 10 8 5 
Mee oneens 32 36 28 
Niet mee oneens. niet mee eens 32 29 35 
Mee eens 20 21 23 
Zeer mee eens 4 5 3 
Weetniet 3 6 

Attitude tav de komst van windmolens in de eigen provincie/gemeente 

Voor de provincie betreft het vraag 10 met als uitkomst figuur 3. 
Vraag 10. In hoeverre bent u positief dan 'Nel negatief over de komst van windmolens in uw 
provincie? 

FIguur 3 - AnIIud. t ......... 11.n v.n de komst van windmolen. In de provtncle (%) 
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Als het gaat om de eigen gemeente dan betreft het vraag 16 met als uitkomst tabel 36. 
Vraag 16. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 
-Ik vind het geen probleem wanneer windmolens in mijn gemeente geplaatst worden 

Daar waar windenergie in de voorkeur voor energiebronnen nog 95 % scoort, scoort de 
komst in de eigen provincie maar 66% positief, terwijl de komst in de eigen gemeente 
met 64% positief nog minder scoort. Hoe dichter de windmolen bij eigen huis komt des te 
lager hij scoort. Die conclusie wordt echter nergens getrokken. 
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Tabel 36 -Stelling: It vind het geen probleem wanneer wWldmoiens in mijn gemeente geplaabt 

Windmolens in eigen gemeente geen Provinci Borger- Emmer-
robleem e Odoorn Com ascuum 

Zeer mee oneens 8 10 4 
Mee oneens 12 10 5 
Niet mee oneens, niet mee eens 15 15 18 
Mee eens 49 53 45 
Zeer mee eens 15 11 23 
Weetniet 4 

Draagvlak voor windmolens in de eigen gemeente 

Er is slechts gevraagd naar de attitude ten aanzien van de komst van 4 respectievelijk 8 
windmolens in de eigen gemeente. Door het aantal windmolens bewust laag te houden 
weet je zeker dat de uitkomsten niet al te negatief kunnen uitvallen. Als je direct had 
gevraagd naar de attitude ten aanzien van de komst van 70 windmolens in de eigen 
gemeente dan weetje immers bij voorbaat dat de uitkomst negatiefis en dat kan de 
opdrachtgever natuurlijk niet gebruiken. Dit is manipulatie van uitkomsten door de 
vraagstelling minder ernstig te maken dan de werkelijkheid. 

Het betreft vraag 13 en 14 met als uitkomst figuur 4 en 5. 
Vraag 13. In hoeverre bent u positief dan wel negatief over de komst van deze acht windmolens 
in uw gemeente? 
Vraag 14. In hoeverre ben u positief dan 'Nel negatief over de komst van deze vier windmolens in 
uw gemeente? 

De verschillen in uitkomst zijn niet erg groot maar toch neemt het aantal positieve 
reacties van 4 naar 8 windmolens wel wat af. Je mag daarom aannemen dat het aantal 
positieve reacties beduidend meer zal afnemen wanneer gevraagd wordt naar plaatsing 
van substantiële aantallen windmolens. 

Maar wat vooral opvalt is dat vragen 13 en 14 alleen gesteld zijn aan de 64% van de 
mensen die positief staan tegenover de komst van windmolens in de eigen gemeente (zie 
tabel 36) en dat daarvan dus al direct 30% afhaakt als het om slechts 4 of8 windmolens 
gaat waardoor er van de 64% nog maar een minderheid van 46% overblijft voor de komst 
van die molens in de eigen gemeente (=70% van 64%). Dus zelfs bij een relatiefklein 
aantal molens is minder dan de helft voor de komst van de windmolens in de eigen 
gemeente. Dat is een heel andere uitkomst dan die wordt gepresenteerd. Er wordt immers 
gepresenteerd: 
"Van de inwoners die (zeer) positief zijn over de komst van windmolens in hun eigen provincie, is 
70% (zeer) positief over de komst van acht windmolens in hun eigen gemeente." 
Het is dus vooral de bedoeling hoge positieve percentages te combineren met de komst 
van windmolens. Een meer objectieve presentatie zou zijn gweest: 
"Van de inwoners is slechts 46% (zeer) positief over de komst van acht windmolens in hun 
eigen gemeente." 
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Figuw'" - Al1iDIde ten eanzien van de komlt van acht windmo .... in eigen ~ (%) 
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Figuw 5 - Allilude ten eanzien van de komlt van vier windmolena ... eigen getneeID (%) 
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ONTVANGEN 0503 
27 juli 2011 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: .............. ~ .. , ~\ p .................................................................. heer / lJlS I! a $I 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: .,. 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: ...... . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

. ... N.~Y}:~~:~J~.~~~·.:~~:::;.:;::::::::::::::::::: 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.......... 0' L··e···········f··· 'fr ... \: .\: .... '-=-U':':~""""""'l:'" ...... ·\Jël····; .. ~ ................. . 
~ .S ... . ~\ ...... U.':\ ~y ..... J.V .. ~ ... \ .. \R .... ~. \<.. ~.~ J.1~ ... ~ ...... .'.\.~.~ ..... -:-: ............. . 
. hA. r.-.. ~ ~ .o.~ ... J.t ..... cl ~t~R.. .. n. ~.~.~ .. 0.\. v.\.V.\ R.~ ..... cM ..... (~.~.f).~ ... V.O- V1 

.. c\e .... R~~·S\IIDM~.~hlwl~··?······························ ....... .. .......... .... ........ . 

::W:ooï:~;~:::;:~::j~I:pii~J2.J:::\i:~:~::::I~~:::::4~:~: ~iJ~;kR::::9:~~::-
.. \.1..~ ~~ ... S. Ü.VX\ .f?Y\ W Vo.-:Q.9. c.l.4 ................................................................... . 

~:~:~:: :&.:::~:~::J.<~~t;;;G: :::~;;;::~:~~:~::::jjJ:::::J(~:~::::v.:i~::~." 
.. ~. (}. V'. :r:'.~ .'1.'. ... W.R. ~ .. ..... \ .ü. -r..~ ... ~ .... K-. ~ )?~~ .... Cl .. ~:v~ .... ~ ..... 12. ti. y\~ ~/(Q 

...--.. ...... N..~Ql\y.\~1······· .. · .. ···· .. ············· .. · .. · .. · .. · .... · ................................................ .. 

:t1:~~:~::J.;:::::;;:~~:~~~~~::::~:;;\:::::~-ii:~~+::::W~~~:::;;ffiAQ;;::~:: 
.. Ak .. Cl Y.1 •• ~1.~R.A< ... 0,. o..I?\..t. Q.\) Y.\ t .. J.tJ ... ~ .. O.\()t~~~'1;.R ~1~ .... ~ ~ R ~~k 
.Wl.!\.~\. .~. Q., .c:-.\t,t .. IJ. o,v> .. : Ju. .... Q.o.. Y.\ . ~ Ijj~ ... S .. l!ll)':; .... I?~~ ~ Wl ) 
-& .0\ .. ),~. ~ \ .~ .. C'*' .... :~Vl .. 0... \ ~\~. ~.~ ~.e ... f ~.\Jj-R .o.1.~ ... . (kn.'\') .. ~.\f.ll:-.C\a -9.~ .... 
. 'v-J ~r'\ ~ ~ 'j ~~ V'V\ .Q.Q h+.{ ~ p~ ~ \}.~ ((Q ! 

. ~ ~~A Cj~ OJQ.i1 dJ <"PQ{À f(Qk ~.,~ptl/\fltim-h1v(<O-Q. Of do QOQr/c. . 
U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: ~ G\A.~ (,J ó\ ~"'. 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens -g IR. 
Naam: ................... : R lP ........................... heer / 1HeVIQQW . 

Straat + huisnummer: . b···· ··· ········· .. · .. · .. · .... ·· .. · .. ····· 
,./\1.,. ~.~~ .. . _ .... ~. v.\.eJ~ ......... . 1 .. I ...... .. Postcode + Woonplaats: ... 

Telefoonnummer: .. . 

E-mailadres: ........ . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................ .. 

~;:.:~::.8~f.H,~ . .aX),.~~~~ç:J.,± ... ,~~.~ ..... 9 . ... ~.~ .... Q~ .... d.;t ........ . 
. .. JM..I;) 10.!!.:v~\ ... . n..'-f t. ... ~.'y.~ ..... \I.~ \. ... ; ~ ~\ü:. .n .l{1. b .. ~.ii.. .... ~ ~.lM f.. 
.. .\.).Q. .. ~ ... w.,.1\) .. ~~~.~.pc.(}J.ek1~ ... ~ ... .lV~c: ..... CU:'.J.~ ........................... .. 

:Ar\:~:~:::~\::::::~:::;:~:U:::iiR:9i:~::::st~:~:;;:::~::pe~rf~~::::;;v.:d~:~ 
:~.~.~ ... ~.~.r~h . .v~.n.J. . ClY.Y).1 ... N~.rR~4.~~.1.·H.:-t··.HV~.19.JU .. ,!" 
.~.~~n~u.~.(.C1ç...Q.le~.v.~. ~ .. ~ ... ~ .. D.P.-.~~tS-R.~.\Jn.~ .................. .. 

:Ëtf::::Qëi;~:M~i~:::\;v.g~:~~i?:;::~:B.t:&::·:w.::n:~::J.:i··: :::::~:t0.:::8E 
........ Y:~\ ... 9o.Q,. \') .. .. . 0 ... 0.. YJ.I'l.~ ...... 1,:Ic,.l ~. \.kl.ëJ..'jl<. .. .t~. m.~: ............ ...... . 

. ~ ~. 

::8ri~: : \Jh:Är:::~~::::~5:hVnl:: :;;;:~~~f.J.ç;.~ti::::é:IM;~::::::::J.R::::::::J:.::: 
.. . XCk. '0. 0lÀ~ \<1. ... gf ~.\)\ ~ÇM'f.\ \f·· .~. Q;.Y1~ ...... ~ ..... d! .... 80M.~'0.t.. J~çg 
.. &:,: ... ~ .l='. ~.~'.\.~ .Ç.\. 0k .. f (A Y.lXL-9 .. v.'\ . .? ............................................................... .. 
·f\;·K·· · r ·~ ;; ......... ~\-.. ···i .~ ... ~ .... h·· ....... J ......... ~. ~l;;. rl·i",:,····· . ()ä;; ~. ~;,:; ·~"W 

. ···~ti~~~~f:)~·fttr~~:~~~··i·~~~~··öi~~··ä~tn 
~ \ \\i.vll 'J 120act Ol! ll« dl { I;;~Cl\\~ ~ )>'1 ~ f Pf\I"~ 1<n.\)\\) 10.11. a \)(k QO<J~ ~ ~ <l vJ&.1J~ 

u kunt uw mspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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-, Liefst _6200 ... s:~ 
windInolens in 
Duitse Noordzee N 

Vl 

\ 
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Door Bouke Nielsen 
Eemshaven Even wat cijfers: 81 
windparken met in totaal 6200 
windmolens leveren zo'n 28:000 
megawatt aan elektriciteit. Die 
hoeveelheid elektriciteit is on
geveer vier keer zoveel als er 
straks in de Eemshaven wordt 
geproduceerd. Met die productie 
kan Nederland jaarlijks . twee 
keer van stroom worden voor
zien. Zo heeft u even een indruk 
van wat zich op het Duitse deel 
van de Noordzee afspeelt. 

De komende jaren wordt de 
Duitse Noordzee volgebouwd 

met windparken. Een groot deel 
van de 81 parken zit nog in de 
planningsfase. Daar zijn nog 
geen vergunningen voor afgege
ven. Maar Duitsland heeft be
sloten om met kemernergie te 
stoppen en dus is de druk om 
naar andere vormen van ener
giewinning te zoeken groot. 

Het havenschap Groningen 
Seaports hoopt een graantje 
mee te pikken van de drukte die 
de bouw van de windparken 
gaat opleveren. Geschàt wordt 
dat tot 2020 ongeveer 10.000 
mensen werk zullen vinden bij 

de bouw van dat woud aan 
windmolens op zee. Voor de 
bouw van een park met dertig 
molens zijn 400 tot 520 mensen 
nodig, van wie een derde deel 
zijn werk op zee moet uitvoeren. 
Er kan alleen met rustig weer op 
zee worden gewerkt. Daardoor 
zijn er maar ongeveer vijftig 
werkbare dagen per jaar. 

En dan hebben we het nog 
niet eens over het werk als de 
molens er staan. Er zit namelijk 
veel onderhoud aan de molens, 
die veel te lijden hebben van de 
stormen en zout water. 

Duitsland 

Windmolenparken 

./n gebruik 

./n aanbouw 
• Goedgekeurd 
• Gepland 
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Grens aan windmolens 
• Gedeputeerde houd~ 
vast aan maximaal 280 
megawatt winden.ergie 
• Plan voor windmolen
park De Drentse Monden 
alleen al veel groter 
• Provincie verwacht zo'n 
dertig aanvragen voor to
taal 750 megawatt 

Door Jaap Kiers 
Assen De Drentse gedeputeerde 

Rein Munniksma (PvdA) wil niet stemming verleent. Toch is Mun
meer dan 280 megawatt (MW) ver- niksma hoopvol dat het hem lukt 
mogen aan windenergie in de pro- het aantal windmolens te begren
vincie toestaan. Uitgaande van het zen. "Het is gebaseerd op een eerder 
minimale vermogen van 3 mega- ·gemaakte afspraak met het rijk, 
watt per stuk betekent dit dat in waarin ons aandeel op tussen 200 
Drenthe hooguit zo'n negentig en 280 megawatt werd bepaald." 
windturbines zullen verrijzen, Gisteren werd door het ministe
maar waarschi jnli jker nog minder. rie van Economie,Landbouw en lIk-

De provincie beschikt niet over , novatie (ELI) een eerste Drentse 
machtsmiddelen het plafond voor.-_...plan voorwindmolens in behande
windenergie te handhaven. Voor . ling genomen. Het gaat om het 
initiatieven die groter zijn dan 100 park D.e Drentse Monden in de ge
MW is het rijk de partij die toe- meente Borger-Odoom, dat tussen 

de 300 en450 megawatt groot moet 
worden .. Voor het park wordt een 
milieueffectrapportage opgesteld. 

Alleen al dit park - dat voldoende 
zou zijn om de hele Drentse bevol
king van stroom te voorzien - over
stijgt de Drentse ambities. En er 
komt nog veel meer aan, zo ver
~acht men op het provinciehuis. 
Drenthe houdt rekening met totaal 
dertig grotere en kleinere plannen, 
goed voor totaal zo'n 750 MW. 
Munniksma wil de aanvragen toet
sen aan een gebiedsvisie voor de 

windenergie, die hij met grote 
voortvarendheid gaat opstellen. De 
visie moet bijna op weilandniv.eau 
gaan aangeven waar plaats is voor 
windmolens. 

De gedeputeerde wil ook kijken 
naar de revenuen van windenergie. 
Hij noemt het merkwaardig da t via 
deze fors gesubsidieerde bedrijfs
tak grondeigenaren riante rende
menten kunnen behalen. ·Ook . de, 
gemeenschap zou moeten profite
ren van de windmolens, vindt 
Munniksma. 

:. 



0503 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ............. ~.~.r~D ......... ___________________________ --- .............................. heer /Hl~l,crQyll~ 
Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: ' 

E-mailadres: ...... . 

U spreekt in als: 

'>Q.. Particulier 

. ... g ........................................ . 
, ... ; .~ ... N.~~~ ..... )" .. ~.0·~V\···· .. f·f ............. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. , 

~~H.n~r~~t.b~~.~ ... ll.<,>.~ .... ~\ .. ~\K~.~~~~ ... l1~.Y.-..~ .... !'!lt ... :&.k. 
···Wl~\:\~·t~iY\····~···;~~r.p.~·~.\~n.~&.;;;S?0w.t~·~(j\Jl~t~~ 
.................... S .......... _ ... . W.~ Q ............. O .. p. ... ~ ....... ~.U .... QJ ....... l~ ... -{.Qq, ......... I( 

.. ~.Cj{f ... ~ .. 9 .. ~ ..... ~.~.Q.v.1n.f.V,) .... v..~.~ ..... m.ek ..... & ... W.~.Q.<Y?,.~.~~ ... ~f4.~tt1~f 

._&\. .. JR,~\(..~~~~ .. ~.SJ':~ .... V .. ~ .. á~~.k .. ~.q-.~\.~.~.~\?~~~.~·l~ .... J..'f.~~~.v.-X.Cl.l( ... 

... . t ·· ······ ··· 0······ ·········· n··; ··· ·· .,' .... .......... ·l········ ".~.~ ..... ,' J .. ···· .. ·············n·f·········· .. · ... . 
~ .. ! ....... çp.~. RR I (Uj/' ... !.S .. 4. P,t .. gI.K ... r·· .. ·~· .l.~d':'u. l'>.Y) .. ~ .. ~.o4:".O:; . 
. ~ ... .... . ~ ... ~.~ .. ~ ... ~.V\ ... ;o'Q..+:..s .. ~.~\~.M ..... I..s: .. '~'~'~1~r'."~ 
1ml .. J.t .... ~~1){'fl\.!, ... Q.w.-W'~'0.0~\l·' .. ~~~ .... O.~.'< .... 'J.',.f.!. ...... ~.K. , 
. ~ :L.~~ ... ......... ç ...... I (\A .VI.". \") ....... \ ~ ..•........... I1,~ ... w. ... 9, .!".ga."' .. l r.!'t 10 j 

~ .. w Q~~ ... a!1. &.~ ... Q s~\.~ ... . ~ ...... ~tf?~~\{ ... Y.1; ... ~. ~.~ .... .t~.~ .. / .. h.~.~J~ ... d..Y. s 
.. n .. 4\ .. ~.~.~:m. ~ \ .... 9. p .. Js.z..1-.Q. .... tv. \1.1.:\ J ~ (r' .J.~~.~.n. r.. ~ ..... ru.0.<J~ ... ,. 
·p··· ··· ·J ·· ········ ····a· ··· ·:· ······n··f····P····· ·· ·····,··t·········J{tj····;;p ··;·······················;Jt 
..... Wo\:' .... :.).!i,. ... f:!; ~ t. .. !.K .. h .... p .. 0 Y.\ •... iJ. ~ ...... lJR ....... "( ~ .... J. .l:y ... iI<'Il .. \&-~ .... , 
.. ~1 ... J~ \.Sg .~. ~.~.~ .. 7.~Q,l)~.çl ... ~\o ... ~~.~~ ~~~r~ ........................ .... . 

. ....................... .................. .............................................................. ......................... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Stichting Platform Storm 
Zuiderdiep 189 
9521 AE Nieuw Buinen 
Telefoon: 

Storm 
e-mail: 
KvK: 

Statenleden en Gedeputeerden 
Provincie Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Geachte statenleden en gedeputeerden, 

Bankrekening: 

Nieuw Buinen, 25 juli 2011 

In de startnotitie Reikwijdte en Detail ter voorbereiding van een MER rapportage wordt 
gerefereerd aan een opinieonderzoek uit 2008 uitgevoerd door Newcom Research in 
opdracht van Raedthuys, een van de initiatiefnemers van het windmolenpark De Monden. 
Omdat dit onderzoek is gebruikt als lobby instrument om de veenkoloniën aangewezen te 
krijgen als zoekgebied voor grootschalige windenergieprojecten willen wij u bij deze 
graag in kennis stellen van de klacht die wij hebben ingebracht bij de 
geschillencommissie MOA, de overkoepelende organisatie van onderzoeksbureaus dat 
toeziet op de kwaliteit van onderzoeksbureaus en de door deze bureaus geproduceerde 
onderzoeksrapporten. Uit de klacht kunt u opmaken dat het opinieonderzoek niet deugt. 

a
verder maken wij u erop attent dat het uitbreiden van het zoekgebied naar de hele 
veenkoloniën in de Provinciale Omgevingsvisie op een manier is gegaan die wij laakbaar 
achten en die op gespannen voet staat met verkrijgen van voldoende maatschappelijk 
draagvlak waarvan de initiatiefnemers in de startnotitie zeggen dat ze daaraan hechten. 
Juist omdat Raedthuys als een van de initiatiefnemers in de inspraak op de Provinciale 
Omgevingsvisie naar het bovengenoemde opinieonderzoek heeft verwezen als een 
draagvlakonderzoek kunnen wij niet anders concluderen dan dat maatschappelijk 
draagvlak haar totaal niet interesseert. 

Namens Platform Storm, 

M irjam Goudriaan 
secretaris 

1 van 1 



Fw: Betr.: Re: Windenergie: uw vraag 

Van: 
Verzonden 

Aan: 

CC: 

Beste vertegenwoordigers van de politiek in BOfger-Qdoom, 

Bijgaand treft u de communicatie van rrij met de heer Huizing van de Provincie. 

0503 

Graag zou ik een aanspreekpunt bij u hebben om te bezien wat we met deze informatie gaan doen. 
Jullie kennen de weg in het poitieke en bestuurlijke landsché{) beter dan ik. He" mij aub. Als er 
procedurefouten zijn gemaakt, ook als die fout eventueel bij u iQt dm moeten wij op dit punt nu in 
actie komen omdatwe anders (op basis van JOOsprudentie) bij de Raad VéIl State worden 
afgeserveerd 'Me VéIl u he"t mij verder? 

Vrgr, Henk Bulder 

- Otiginal Message -

Sent Tuesday, July 19,20118:51 PM 
Subject Re: Bete Re: IMndenergie: uw vraag 

Geachte heer Huizing, 

Hél'telijk dank voor uw aanvullende informatie. Provinciale Staten zijl niet aan te merken als 
indicator voor maatschappelijk draagvlak, vooral omdat ze door bbbyisten worden bewa1d: en 
daardoor een verwrongen beeld van de werkelijkheid krijgen. Als ze wel een goede indicator zouden 
zijn, dan zouden draagvlakonderzoeken overbodig zijn en ook inspraak riet meer nodig. Juist omdat 
gebleken is dat de politiek zich steeds verder Véll de burger heeft vervreemd is het maar goed dat er 
procedures zijn waaraan de bestuurders zich dienen te houden. 

Zou u nog beter kunnen uitleggen hoe de voorbereiding en de besUitvorming rond de wijziging van 
zoekgebied heeft plaatsgevonden? Als burgers en organisaties geen kennis hebben kunnen nemen 
van en niet hebben kunnen inspreken over deze YJijziging dan lijkt me hier sprake van een ernstige 
procedurefout Zou u rrij het materiaal dat hierop betrekking heeft schriftelijk kunnen aanreiken of 
als u daar persoonlijk net toe il staat bent daartoe een formeel verzoek kunnen indienen bij de 
griffier. 

Met vriendelijke groet, Henk Bulder 

1- Original Message -

Sent: Tuesday,July 19, 2011 8:49 AM 
Subject: Betr.: Re: WIndenergie: uw vraag 

Geachte heer Bulder, 

Bijgaand vindt u de volledige Nota van beantwoording ontwerp omgevingsplan. 

De constatering dat sprake was van een toenemend maatschappelijk draagvlak is met name 
gebaseerd op de signalen die kwamen vaooit provinciale staten. Zij vroegen steeds nadnJ<kelijker 
aandacht voor extra ruimte voor windenefyie. Aangezien zij de vertegenwoordigers van de 
Drentse bevolking zijn, zijn ze ook een indicator voor het maatschappelijk draagvlak in Drenthe. 
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veenkoloniale gebied, ten noorden van Emmen en ten oosten van het Hunzegebied. Hiennee 
wordt wel degelijk het gehele veenkoloniale gebied ten oosten van de Hondsrug bedoeld, dus: de 
gemeenten Aa en Hunze, Borger Odoom en (klein stukje) Tynaarlo. Ook op de kaart bij de 
Omgevingsvisie vindt u dit gebied terug. 

I ~) 
\ 

Opmerkelijk is dat de uitbreiding van het zoekgebied in een laat stadium is ingebracht en ook niet 
ter inzage heeft kunnen liggen. Burger.; en organisatie, w.o. ook de bebokken gemeeoten, hebben 

~ dus niet fonneel op deze wijziging kunnen reageren. 

met vriendelijke groet, } 

Willern Huizing 
Beleidsbesturing Klimaat, Energie en Duurzame ontwikkeling 
Afdeling Duurzame ontwikkeling 
Provincie Drenthe 
Postbus 122/ 9400 AC Assen 

zie ook: www.drenthe.nl 

Geachte heer Huizing, 

Hartelijk dank voor het toezenden van pagina 118 uit de nota van beantwoording op de 
zienswijzen. Op basis daavan heb ik de volgende vragen. Er valt op p 118 te lezen "het toenemend 
maatschappelijk draagvlak voor windenergie". Waar is deze aanname op gebaseerd? Verder lees 
ik dat het zoek gebied beperkt is tot de Gemeente Emmen en Coevorden en veenkoloniaal gebied 
ten noorden van Emmen. Daaronder valt dus niet het veenkoloniaal gebied in Borger -Odoom en 
Aa en Hunze. In de startnotitie reikwijdte en detail doet men alsof het hele veenkoloniale gebied 
door de Provincie als zoekgebied is aangewezen en dat het beoogde windpark daarbinnen valt 
Hiermee wordt dus een valse voorstelling van zaken gegeven of zie ik dat verkeerd? 

De samenvatting die u me stuurde had ik al in mijn bezit. Is het mogelijk me ook de volledige ftNota 
van beantwoordingn toe te sturen? 

Vrgr, Henk Bulder 

1-Original Message -

Sent: Monday, July 18, 201110:18 AM 
Subject: Windenergie: uw vraag 

Beste Henk Bulder, 

Naar aanleiding van uw vraag om informatie naar de manier waarop de noordelijke Veenkoloniën 
in Drenthe gevoegd zijn bij het zoekgebied voor windenergie, heeft mijn collega Jan Kuiper dit 
nagezocht in de Nota van beantwoording op de zienswijzen die ingediend zijn op de concept
Omgevingsvisie. 

Deze nota vermeldt op p. 118: 
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-Oe zienswijzen en het toenemend maatschappeliJ<,e draagvlak voor windenergie, hebben ons 

doen besluiten om meer ruimte aan windenergie te geven. We willen in 2020 tot een opgesteld 

vermogen van maximaal 200 MW komen. Omdat wij veel waarde hechten aan het behouden, en 

waar mogeliJ<. versterken van de landschappeliJ<.e waarden van Drenthe, blijven wij bij de keuze 

om dit alleen in Zuidoost Drenthe toe te staan. Wij achten de maat en de schaal van het 
landschap 

daar het meest geschikt en vinden het passend bij de historie van het gebied, waarin 

energiewiming al decennia lang een centrale rol speelt Wel hebben we het gebied Zuidoost 
anders 

begensd dan in het ontwerp. In de rest van Drenthe zetten wij een ongestoorde beleving 

van het landschap centraa~ en sluiten daar de toepassing van windenergie uit Dit met 
uitzondering 

van de q>Stelling van kleine windenergie-installaties binnen het bebouwde gebied (niet zijlde 

buitengebied), passend bij de bestaande bebouwings- enlof beplantingshoogte. 

Het gebied Zuidoost Drenthe is begrensd op kaart Ba 'Zoeklocatie windenergie' en behelst het 

gebied in de gemeenten Emmen en Coevorden ten zuiden van de laagvliegroute van Defensie 
en 

het veenkoloniale gebied, ten noorden van Emmen en ten oosten van het Hmzegebied. In 
tegenstelling 

tot wat we in de ontwerp Omgevingsvisie hebben opgenomen, vervan. het noordeliJ<.e 

gedeen.e van de gemeente Coevorden als zoekgebied, gezien de kleinschaligheid van het 
landschap 

en de aanwezigheid van kemkwaliteiten in dat gebied. Aan initiatieven voor windenergie 

geven wij wel de nodige randvoorwaarden en criteria mee.· 

(Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 2 juni besloten dat het voorgestelde maximum 
van 200 MW komt te vervallen) 

Deze nota van beantwoording is te vinden op www.provincie.drenthe.nl. ondervergaderstlA<ken 
voor Provinciale Staten; het gaat om de vergadering van 2 jooi 2010. De nota bevat ook een 
weergave van de ingediende zienswijzen. 

Ook heeft Pondera ingesproken op de vergadering van de Stateocomrnissie omgevingsbeleid 
van 12 mei 2010. Hoo inspraak is gevoegd bij de samenvatting Statencommissie 
Omgevingsbeleid. De hele vergadering is te volgen via het videoverslag van die vergadering. Zie 
weer bovenvermelde website. DIt bestand is bi.iJevoegd. 
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Ic. hoop u hiennee voldoende geTnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn. schroom niet 
contact met mij op te nemen. 

Willem Huizing 
Beleidsbesturing Klimaat, Energie en Duurzame ontwikkelilg 
Afdeling Duurzame ontwlc.keling 
Provilde Drenthe 
Postbus 122 I 9400 AC Assen 

zie ook: www.drenthe.nl 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ....... ~J< ... ~I.f-........................................................................... heer luw I !!UW 

Straat + huisnummer: ..... 

Postcode + Woonplaatc ' , / 

Telefoonnummer: .... . 

E-mailadres: .......... . 

U spreekt in als: 

, Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: ~ f 
.~ ... :-3 ~ .... Y\'?'d' .. ~ .e?:~ .... pf. 0, .":1 ... V lt;.~ ... 9, ~ Y\ f-9,!> ... IJ. !l!).R ..... '1 : .t .. IIw> ... -:: . 
. ? .. e \ \.~. \J .. \.1-.)<> .... ?~. O,X1 ~. Q\ ~.o. f. .f .. ,!1.1..", .. ~ .-;J. ~».Il> t>,m.Ç}I .... 1).1-,,1 ,,!1\<:\' .1.1<1:" ' ....... . 

-"N .~ ... R;;" .... .. ~ ...... . ~ .. .. : .~ ... . ~ '~'~l;~" ... ... " . "ti~ .......... ... ... . ~ .... -n .. .. .... ~ . 7a '~~"" 
... ..... .. ...... . ~ .... .... ~.~ .... . J .......... ; ... .... .... . ~ .... ~ .. ~~ ..... Q.v ......... ~t .. ,~~ ....... . 
· . \J.<;!-.~ ... \-,c \. ... \ .~ .m .. c;>. ~ .p.Ç!.."I~ ÜQ J .. c;\.,t ..... ct ~ ~.e .. 1-:\ ~~.~ ..... ~. I'? ... ~ .... v.(I,~ 
· ~. 9.-. "" ~ ~. ~ .~ ... l! .. ~ .~ ...... 0.1:1. R .~~.1JM:..c\. .... % M.d.. .. " ... HI.? K~Yl0. \ \ ~ .. ~.o .. {;;.. I 
.~.CÄ.(2;-.\~.~ ... ~~ .. P:.\ .. f.\.( ... (!.~ .... ~ ... V.~9.~n~.~.q!\4 ... .v..~.~ .. Ct...w.~.~.rÁ .~ .t> ..... f 0") 

· · ········ ~ · ······ ·· · ··· ·· ···· · · ··· ···· · · ····· · r · · ···· · · · · ·· ··· · ···· · ·····ri·· ·· · ···· · · · · ··d· · ··~· ··~r···Ll· · ·· ·t······· 
- .... E. Po .. 1. s. ... 'W. 4 .... ~ .. hl .. ~r. ~8.~ .. U. CIm ... Xlit .. ~ ..... tD .... ><':1" !J7' ~ . Pfpg Il/] 
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..................................................................................................................... :;1 ....... . 
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.. ~ ... v.Ç.~.O.\~Q.X\t.\l.~~ ......... \ .... l-v.\." . .&.~~.~.~.f.O:~.l( ... ~'\0.~.~.J . .t~ .. 4.Q~~~ 
··Ë·~· ··d·(ö·~···~········<y······~~·;:···~············· ·C·····················~·····+··f~···4····[Q;· 
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 

t 

21-<J1=--? ~ll 

t<--:r~~ 



Hulp bij zienswijzen maken tegen windpark de 
Drentse Monden 

Van: 
Verzonden: zondag 24 juli 201114:47:50 

Aan: 

Subject Hulp bij zienswijzen maken tegen windpark de Drentse ~mden 
Date: sun, 24 Jul 201114:40:59 +0200 

Persbericht 
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Maandag lB JuN en Zaterdag 23 Juli 2011 hebben PvdA Borger Odoom en Stichting Platform 5tnml 
bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners en bedrijven hulp konden krijgen bij het 
maken/invullen van zienswijzen tegen de komst van het windpark de Drentse Monden. Veel mensen 
maken zich zorgen over de leefbaart1eid in het gebied. Ook werd er vaak gesproken over de kracht 
van het gebied: de openheid en de rust. Veel onzekerheid is er over de gev~n die de eventuele 
komst van een winchTK.Jtenpark daarop zal hebben. Opvallend was dat nog onbekend is of je recht 
C(J -planschade" ~ later in het traject, als je nu geen zieoswijze(n) instuurt naar het Bureau 
Energieprojecten te VClOr5dloten. Hierover staat riets in het CnocEpt Notiöe Rekwijdte en Detail 
zoals door de ontwikkelaars en de rijksoverheid is uitgegeven. Neem derhalve geen risiko en stuur 
yoor4 Augustus 2011 uw zienswijze(n) nog in. 
Kijk voor informatie op de site www.platfonnstonn.nl . onder het kopje werkgroepen I media, naar 
de Milieu Effecten Rapportage op pagina 22 voor het overzicht van waar uw zieoswijze(n) naar moet 
YefWijzen. 

De inloopbijeenkomsten zijn bezocht door 200 tot 225 mensen. Uiteindelijk kon iedereen worden 
geholpen, ondanks dat er af en toe wachtrijen ontstonden vanwege de grote opkomst. 

Stichting platform Storm 



FW.: .Waardedaling WOZ door overlast windturbine's 

Datum: 31 mei 2011 21:36 
Onderwerp: Waardedaling WOZ 
Van: platformstormborgerodoorn@gmail.com 

L.s. 

Ter info: 
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Ik attendeer u op een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 12 mei 2011 (LJN: BQ4864). In 
deze zaak ging het om de invloed door overlast van windturbines op de WOZ-waarde. U kunt deze 
uitspraak vinden op www.rechtsQraak.nl. 
Korte samenvatting: 
De heffingsambtenaar heeft bij beschikking van 28 februari 2007 de waarde van de onroerende 
zaak op de waardepeildatum 1 januari 2005 voor het kalenderjaar 2007 naar de toestand per 1 . 
januari van dat jaar vastgesteld op 169.000 euro. Na het indienen van een bezwaarschrift heeft de 
heffingsambtenaar het bezwaar gegrond verklaard en de waarde vastgesteld op 127.000 euro. 
Belanghebbende heeft tegen deze uitspraak beroep bij de rechtbank Alkmaar ingesteld. De 
rechtbank heeft het bezwaar gegrond verklaard en de waarde op 84.500 euro vastgesteld. Het hof 
heeft in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank bevestigd. 

Uit deze uitspraak blijkt dat windturbines een duidelijke negatieve invloed op de WOZ-waarde van 
een onroerende zaak hebben. 
met vriendelijke groet, 

Platform Storm 



Succes bij Duitse grens 
De eigenaar van het Duitse windmolenpark bij Bellingwolde moet een schadevergoeding van 
75.000 euro betalen aan een gezin in buurtschap De Lethe. 

Bewoners van BeIir1gwdde (Gr.) s~ al8 jaar tegen een inrriddeIs gerealiseerd 
windtnolenpark aan de Dtitse kant van de grens. Zij botsen keer op keer tegen voor hun 
nadelige interpretaties van het Dtitse recht en ~ door tot het Europese Hof. 

Twee bewoners van een woning op cin:;a 650 meter afstand van het ~rk zijn los 
daarvan een ~t.-e voor schadevergoeding wegens hinder gestart. Het Dtitse redlt kent 
geen planschadevergoeding, dus wenden zij zich tot de civiele redlter (Redrtbank Groningen) 
en eisen schadevergoeding van de exploitant van het windpaItt. Na 6 jaar ~ is er op 7 
november 2007 een vonnis van de Redrtbank, waarin aan hen schadevegoeding wordt 
toegekend. 

De sdladeveIgoeckt beCJeft aIeen de nad1teIijke ~ van de (di~jnde) 
windbflJine. Die stelt de rechtbank vast op € 25.000 voor de overlast voor de ~ 
(~ schade) en € 50.000 voor de waardedaä1g van hun woning ten gevolge van de 
get~ (maleriêle schade). In totaal dus € 75.000, nog ~ met ~osten, 
kosten van desInn:Iige e.d. De exploitant van het ~ wordt ~ om deze kosten 
te betalen. 

Dit is het eerste vonnis in een civiele sd\adeveJgoed~ waarbij de hinder van een 
windtutline(park) in het geding is. 

Helaas is de prtXEdure nog niet ten eDje, want de exploitant is in beroep gegaan bij het 
GeredCshof leeuwarden. 

Het vonnis en ~ co" ... entaar daarop is te lezen in het ledendeeI onder 
jurisprudentie: 
'BeIir1gwdde, vonnis civiele rechte(, 

Roeland van Rooij, 07-11-2007. 

< Vorige Volgende> 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 1R' 
Naam: ....... ~ ........ RtD 
Straat + huisnummer: " 

Postcode + Woonplaats: ... 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: ..... . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

......................... heer I n~t; il6llVf-

(b .. ... \" ................................ . 
.. p\1 .~~ ~ .... .. . }·M~ .... l. /. ............ . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 
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Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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~ / rijkS~niversiteit/ wetelllChapswinkeb 
~ gronIngen 

onderzoek voor de samenleving 

Home RUG Home De Wetenschapswinkels Natuurkunde Onderzoek WINDFARMperception project 

Het WINDFARM perception project Engllsh I Nederlands 

Welkom op de website van het WINDFARM perception project. In dit project is onderzocht hoe mensen windturbines in hun 
woonomgeving ervaren. 

De ministeries van VROM, EZ en LNV hebben zich in het Nationaal plan van aanpak Windenergie als doel gesteld voor 2020 
de hoeveelheid windenergie te verdrievoudigen. Om dit te bereiken wil het kabinet tot 2000 windturbines op zee hebben. 
Daarnaast zullen er ruim 400 nieuwe grote windturbines op land bijkomen. 

Hoewel omwonenden van bestaande windparken windenergie overwegend positief waarderen geven veel van hen aan dat 
ze het geluid van windparken een belangrijk nadeel vinden. Het geluid wordt al bij tamelijk lage geluidsniveaus opgemerkt. 
Geluidsniveaus boven de 45 dB blijken zelfs met verstoring van de slaap samen te hangen. Ook blijkt dat druk autoverkeer 
het windturbinegeluid niet makkelijk kan verhullen. 

Het WINDFARM perception project is een samenwerkingsverband tussen de Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit 
Groningen, het UMCG en de Universiteit van Göteborg. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door financiering vanuit de EU. 

umCG @ GÖTEBORG UNIVERSITY 

Webtekst: Lianne Schuiling 

Laatst gewijzigd: 28 juni 2011 15:36 

/ universityof 
groningen 



SAMENVATTING 

Bobby vraagt: 'Hoort u de windmolens wel eens?' 

'Wat voor geluid maken ze?' 
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'Net als op elkaar slaand metaal, maar als er een echt harde wind staat worden de 

wieken vager en begint de lucht te schreeuwen van pijn.' Hij siddert. 

'Waar zijn de windmolens voor?' 

'Ze zorgen dat alles 't doet. Als je je oor tegen de grond houdt kun je ze horen.' 

'Wat bedoel je met alles?' 

'De lichten, de fabrieken, de spoorwegen. Zonder de windmolens staat alles stil.' 1 

Dit onderzoek is tot stand gekomen na klachten van bewoners dat het 
geluid van een windpark luider en hinderlijker was dan voorspeld, vooral 
als er 's avonds of 's nachts weinig wind was. De verklaring hiervoor bleek 
het optreden van een ander wind profiel dan werd gehanteerd bij de 
voorspelling van de geluidsbelasting (het windprofiel beschrijft hoe de 

windsnelheid toeneemt met de hoogte). Dat dit niet eerder is gevonden 
heeft waarschijnlijk meerdere redenen: 1) doordat windturbines hoger en 
groter worden is er een groeiende kloof tussen voorspelling en praktijk; 2) 
er wordt normaliter overdag gemeten wanneer het windprofiel meer lijkt 
op het gewoonlijk gebruikte standaardprofiel; 3) men kan zich, op grond 
van het overdag optredende geluid, moeilijk voorstellen dat het 's nachts 
zo anders kan zijn; 4) "er zijn altijd wel mensen die klagen", dus klachten 
zijn niet altijd een reden tot grondig onderzoek; 5) tenminste een aantal 
voorstanders van windenergie bagatelliseert liever de nadelen dan ze op te 

lossen. 

Volgens de Nederlandse wetgeving en internationale richtlijnen kan de 
geluidsproductie van een windpark alleen door metingen gecontroleerd 
worden als de exploitant meewerkt. Het gevolg is een impliciete 
partijdigheid ten gunste van de exploitant en ten nadele van onafhankelijke 

I 'The suspect', door Michael Robotham, Time Warner Paperbacks, 2003 (p. 151), 
vertaling G.P. van den Berg 
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controle. Ook door de gedetailleerdheid van voorschriften worden 
metingen en beoordelingen bemoeilijkt en is er geen ruimte meer voor de 
eigen deskundigheid van een onderzoeker. De burger kan het jargon al 
helemaal niet meer volgen en moet een dure deskundige inhuren om zijn 

zaak te beargumenteren. 

Bij dit onderzoek kan men constateren dat deskundigen door het gebruik 
van een beperkt model van de werkelijkheid, namelijk een eeuwig neutrale 
atmosfeer, (tijdelijk) het zicht hebben verloren op de echte werkelijkheid 
waarin die neutrale atmosfeer niet zo vaak voorkomt. Juist klachten 

kunnen helpen om dergelijke dwalingen aan te wijzen. 

Het geluid van moderne windturbines wordt vooral opgewekt door de 
stroming van de wind langs de wieken. Daarbij ontwikkelt zich een 
turbulente grenslaag aan de achterkant van de wiek waarin relatief 
hoogfrequent achterrandgeluid ('trailing edge sound') ontstaat dat wordt 
uitgestraald naar de omgeving. Deze turbulente grens laag wordt dikker en 
produceert meer geluid als de wind onder een grotere hoek instroomt. 
De instromende wind is zelf ook turbulent. De wiek snijdt door deze 
turbulente bewegingen heen waarbij weer geluid ontstaat: instromings
turbulentiegeluid ('in-flow turbulent sound'). Hierin domineren lagere 
frequenties. Tenslotte straalt een wiek ook geluid af als de krachten op de 
wiek veranderen doordat de windsnelheid lokaal varieert. Dit gebeurt 
telkens als de wiek de mast passeert omdat daar de wind is afgeremd door 
de mast. Enerzijds ontstaat daarbij meer achterrandgeluid omdat de 
instromingshoek verandert, anderzijds ontstaat er ook infrageluid door de 
plotselinge zijwaartse beweging In het tempo van de 
wiekpasseerfrequentie. 

Bij al deze geluiden neemt de sterkte ervan toe naarmate de snelheid groter 
is. Omdat de tip de hoogste snelheid heeft is het geluid van een 

windturbine vooral van de wiektips afkomstig. Voor het menselijk gehoor 
is bovendien het achterrandgeluid het belangrijkst omdat dat in een 
frequentiegebied ligt dat wij goed kunnen waarnemen. 
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Vaak wordt aangenomen dat er een vaste relatie is tussen de wind op 
ashoogte en op een referentiehoogte van 10 meter. Dit is de relatie die 
geldig is in een neutrale of 'standaard' atmosfeer. Er worden geen andere 

relaties gegeven in de wetgeving en in internationale richtlijnen die gelden 
bij andere toestanden van de atmosfeer, namelijk de stabiele en instabiele 

toestand. 
De atmosfeer wordt instabiel als overdag de lucht nabij de grond relatief 
warm is door contact met het door zoninstraling verwarmde aardoppervlak. 
Er ontstaan dan verticale luchtbewegingen en het windprofiel is niet meer 
gelijk aan dat in een neutrale atmosfeer, maar wijkt daar niet sterk vanaf. 

Een stabiele atmosfeer kent echter een duidelijk afwijkend windprofiel. De 
atmosfeer is stabiel als de lucht nabij de grond relatief koud is door contact 
met het door warmte-uitstraling afkoelende aardoppervlak 's nachts. Een 
stabiele atmosfeer treedt vooral op tijdens niet gedeeltelijk of geheel 
onbewolkte nachten met niet teveel wind (aan de grond). In een stabiele 
atmosfeer is de turbulentie sterk verminderd met als gevolg dat luchtlagen 
minder sterk gekoppeld zijn. De onderste luchtlaag wordt daardoor minder 
meegenomen door de wind die op grotere hoogte gewoon blijft 
doorwaaien, waardoor er grotere verschillen zijn tussen windsnelheden op 

verschillende hoogten. 

Het hier beschreven onderzoek is grotendeels uitgevoerd bij windpark 
Rhede vlakbij de Duits-Nederlandse grens. Het park telt 17 1,8 MW 
turbines met een ashoogte van 98 m en drie wieken van 35 m lengte. Op 
een aantal punten is het niveau van het invallende geluid langdurig 
gemeten. Het geluid kon tot op 2 km afstand worden gemeten. Bij een 
zwakke wind (op lOm hoogte) b leken de turbines, anders dan voorspeld, 
al op vrijwel topsnelheid te kunnen draaien en dientengevolge veel geluid 
te produceren. 
Een windprofiel dat bij stabiele omstandigheden past bleek de gemeten 
geluidsniveaus uitstekend te kunnen verklaren. Bij een gelijke 
windsnelheid op een referentiehoogte van 10 meter, produceren 

windturbines in een stabiele atmosfeer meer geluid dan in een neutrale 
atmosfeer, terwijl dan tegelijkertijd de windsnelheid nabij de grond zo laag 
is dat het natuurlijke omgevingsgeluid van ruisende vegetatie zwakker is. 
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Het contrast tussen windturbine geluid en natuurlijk omgevingsgeluid IS 

daardoor bij stabiele omstandigheden groter dan bij instabiele. 

Als het windprofiel na zonsondergang verandert door een stabieler 

wordende atmosfeer, wordt het verschil in windsnelheid over de rotor 
groter. Dit veroorzaakt een verandering in de sterkte van het 
achterrandgeluid. Bij de lage tip wordt dit nog versterkt doordat de 
instromingshoek al ongunstiger was vanwege de door de mast verlaagde 
windsnelheid. De verschillen in windsnelheid leiden tot variaties in het 
door de tips afgestraalde geluid die het grootst zijn als een tip de mast 

passeert. Voor een moderne, hoge windturbine bedraagt de berekende 
variatie ongeveer 5 dB 's nachts, terwijl dit overdag ca. 2 dB is. Dit wordt 
ervaren als een duidelijker fluctuatie van het geluid. 
Een stabielere atmosferische grenslaag betekent bovendien dat er minder 
atmosferische turbulentie is waardoor windturbines in een park een meer 
gelijke en meer constante wind ervaren. In een stabiele atmosfeer kunnen 
windturbines daardoor, méér dan overdag, een tijd nagenoeg gelijk lopen 
en weer langzaam uiteenlopen. Bij meerdere turbines kunnen de fluctuaties 
in het geluid elkaar versterken als ze het gehoor van een waarnemer 
gelijktijdig bereiken. Bij twee turbines (op gelijke afstand) leidt dit tot een 
3 dB hoger niveau van de fluctuaties, bij drie turbines tot een 5 dB hoger 

mveau. 
Bij metingen bleek dit beredeneerde effect daadwerkelijk voor te komen. 
Bij een enkele windturbine van 45 mashoogte werden op een afstand van 
280 m 's nachts variaties gevonden van 6 dB. Bij het windpark bedroegen 

de variaties meestal 5 dB, maar ze konden oplopen tot ongeveer 9 dB, 
zoals verwacht wordt bij het samenvallen van de fluctuaties van meerdere 
turbines. 
Uit onderzoek elders en uit beschrijvingen van omwonenden kan men 
constateren dat het geluid van een windturbine of windpark vooral na 
zonsondergang hinderlijker wordt door het 'zoeven' of 'klotsen', 
'klappen', 'slaan' of 'bonken'. De omschrijvingen vermelden steeds een 
periodieke variatie bovenop een constant ruisachtig geluid. Dit 
correspondeert met de berekende en gemeten modulatie van het 

achterrandgeluid. Uit psycho-akoestisch onderzoek is veel eerder al 
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gebleken dat de menselijke gevoeligheid voor geluidsfluctuaties hoog is 
bij frequenties die juist voorkomen in het nachtelijke geluid van moderne 
turbines. Als dit fluctuerende geluid voldoende luid doordringt in een 

slaapkamer kan het tot slaapverstoring leiden. 

In de gematigde klimaatzone kan men tussen zonsondergang en 
zonsopgang boven land een stabiele atmosfeer verwachten als er een 
-gedeeltelijk- onbewolkte hemel is (bewolking verhindert de warmte
uitstraling) en een niet te harde wind (veel wind bevordert de verticale 
warmtevereffening). Uit een analyse van metingen van het KNMI bij 
Cabauw, in het midden van Nederland, tot op 200 m hoogte blijkt dat er 
een dagelijkse en jaarlijkse gang is in het windprofiel die samenhangt met 
de dagelijkse en seizoensvariatie in de warmte-uitwisseling tussen 
aardoppervlak en atmosfeer. Dat bij zonsondergang de wind vaak gaat 
liggen is een gevolg van de toenemende atmosferische stabiliteit, en deze 
windsnelheidsafname nabij de grond gaat gepaard met een toename van de 
windsnelheid op grotere hoogte. 
Dit heeft belangrijke gevolgen voor de energieproductie van een 
windturbine, waarbij bovendien de rotorhoogte een rol speelt. Als wordt 

uitgegaan van de gemeten windsnelheden bij Cabauw op lOm hoogte en 
een altijd neutrale atmosfeer, dan zou het over een jaar gemiddelde 
opgewekte elektrische vermogen van een 80 m hoge 2 MW windturbine 

bijna 500 kW bedragen. Gebaseerd op de werkelijke, gemeten 
windsnelheid op 80 m hoogte bedraagt het over een jaar gemiddelde 
vermogen echter 600 kW. Door atmosferische stabiliteit is er dus, ten 
opzichte van een neutrale atmosfeer, een aanmerkelijk hogere opbrengst in 
de nachturen, waardoor zelfs de lagere opbrengst overdag ruim wordt 

gecompenseerd. 

De hogere windsnelheid 's nachts op de rotor veroorzaakt echter ook een 
hogere geluidsproductie. Als weer wordt uitgegaan van windsnelheden op 
lOm hoogte en een neutraal veronderstelde atmosfeer, dan bedraagt het 
geluidsvermogen van de turbine 's nachts gemiddeld ca. 102 dB(A). In 
werkelijkheid is het ruim 2 dB hoger. Ook dit is een gemiddelde over een 
heel jaar; in afzonderlijke nachten kan het verschil veel groter zijn, 
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bijvoorbeeld als een windturbine op (vrijwel) topsnelheid draait, terwijl 
verwacht was dat deze, gezien de lage windsnelheid op lOm hoogte, 
helemaal niet zou produceren. Dit gebeurt vooral in het zomerhalfjaar. 

De mate waarin atmosferische stabiliteit optreedt bij Cabauw blijkt 

nauwelijks te verschillen van wat bij windpark Rhede is waargenomen. Op 
andere locaties in landen in de gematigde zone blijkt stabiliteit in 
vergelijkbare mate voor te komen. De beschreven gevolgen van 
atmosferische stabiliteit zullen dus bij veel windparken optreden die in de 
gematigde zone staan of nog gebouwd worden. Echter, boven grote 
wateroppervlakken is stabiliteit eerder een seizoens- dan een dagelijks 
verschijnsel, en in bergachtig gebied kunnen de gevolgen van stabiliteit op 
het windprofiel zowel versterkt als verzwakt worden door veranderingen 
tengevolge van hoogteverschillen in het gebied. 

Geluid van een windturbine of windpark wordt dus om twee redenen na 
zonsondergang hinderlijker: het wordt luider en het geluid vertoont 
sterkere fluctuaties. Bij een gegeven rotordiameter kan een wiek alleen 
stiller worden door een ander ontwerp of door de snelheid te verlagen. 
Snelheidsverlaging gaat echter ten koste van het opgewekte elektrische 
vermogen en moet daarom liefst alleen worden toegepast wanneer dat 
nodig is. Daartoe kan een regeling worden toegepast die de snelheid 
verlaagt wanneer een geluidslimiet wordt overschreden, en deze weer 
verhoogt wanneer de limiet dat toelaat. De regeling zou kunnen ingrijpen 

op de generator en/of de vaanstand van de wieken. 
Door de vaanstand tijdens de rotatie van de wieken te variëren kan op elke 
positie de wind onder een optimale hoek de rotor instromen, waardoor 
enerzijds het energetisch rendement toeneemt en anderzijds de 
fluctuatiesterkte van het geluid afneemt en de fluctuaties zelfs onhoorbaar 
kunnen worden. Het totale geluidsvermogen zal afnemen, zelfs ten 
opzichte van een neutrale atmosfeer, omdat het instromingsturbulentie

geluid zal verminderen door de relatieve afwezigheid van atmosferische 
turbulentie. Het kantelen van de rotor waardoor tijdens een rotatie de 
vaanstand verandert lijkt geen vruchtbare strategie: de kanteling moet zo 
groot zijn dat de nadelen overheersen. 
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Bij een windpark kunnen de fluctuaties sterker zijn door interferentie van 
de fluctuaties van meerdere turbines. Dit kan worden voorkomen door de 
turbines te desynchroniseren, zoals dat overdag gebeurt door grootschalige 
atmosferische turbulentie, door kleine en ongecorreleerde variaties in de 
belasting van de rotors of in de vaanstand van de wieken van de 

afzonderlijke turbines. 

Het beheersen van de geluidsproductie vergt derhalve een nieuwe strategie 
bij de regeling van windturbines: overdag is er vaak meer geluidsruimte 
beschikbaar dan 's nachts en die ruimte kan overdag gebruikt worden als er 
's nachts beperkingen worden opgelegd. 

Als laatste is nog een geheel ander probleem onderzocht: de invloed van 
wind op een microfoon, al of niet in een windbol. Bij voldoende wind 
bevat het microfoonsignaal een laagfrequent, rommelend geluid waardoor 
de meting van omgevingsgeluid wordt verstoord. Deze 'rumble' is geen 
geluid uit de omgeving, maar ontstaat door drukvariaties tengevolge van 
turbulente windsnelheidsvariaties. Met een drukgevoelige microfoon zijn 
deze drukvariaties niet te onderscheiden van akoestische drukvariaties. Het 
blijkt dat een windbol alleen effectief is doordat de bijdragen van kleine 
turbulente wervels worden gedempt. Een windbol heeft geen effect bij 

wervels die groter zijn dan de windbol. 
De sterkte van atmosferische turbulentie hangt niet alleen af van de 
(gemiddelde) wind snelheid, maar ook van de lokale ruwheid van het 
aardoppervlak en de stabiliteit van de atmosfeer. De twee laatste factoren 
veroorzaken respectievelijk wrijvingsturbulentie en thermische turbulentie. 
De turbulentiesterkte is in de literatuur goed bekend bij een vrije 
aanstroming van wind over vlak land. De turbulentie is zwakker in een 
stabiele, sterker in een instabiele atmosfeer. 
Het op atmosferische turbulentie gebaseerde 'geluids' drukniveau blijkt 
goed overeen te komen met gemeten en gepubliceerde niveaus van door 
wind geïnduceerde drukniveaus. De invloed van wind op een 
geluidsmeting in wind kan dus worden berekend. Omgekeerd levert het 

rekenmodel een nieuwe methode om de sterkte van de atmosferische 
turbulentie te meten. 
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Tot slot kunnen we concluderen dat er bij het geluid van windturbines een 
belangrijk fenomeen over het hoofd is gezien: de verandering van de wind 
na zonsondergang. Dit fenomeen zal belangrijker worden voor moderne, 
hoge windturbines en met het oog op de vele windparken die worden 
gepland Als dit probleem niet wordt onderkend en opgelost zal het de 

uitbreiding van windenergie bemoeilijken. 
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SUMMARY 
This report gives the results ofthe EU fmanced study WINDFARMpertception on how 
residents perceive a wind farm in their living environment as far as sound and sight are 
concemed. The study includes a postal survey among Dutch residents (n = 725, response 
fate: 37%) and an assessment of their aural and visual exposure due to wind farms in their 
vicinity. 

Respondents in the survey and calculated exposures 
The study group was selected from all residents in the Netherlands within 2.5 km from a 
wind turbine. As the study almed to study modem wind farms, wind turbines were 
selected with an electric capacity of 500 kW or more and one or more turbines within 500 
m from the first. Excluded were wind turbines that were erected or replaced in the year 
preceding the survey. Residents lived in the countryside with or without a busy road close 
to the turbine(s), or in built-up areas (villages, towns). Excluded were residents in mixed 
and industrial areas. 

The sound level at the residents' dwellings was calculated according to the international 
ISO standard for sound propagation, the almost identical Dutch legal model and a simple 
(non spectral) calculation model. The indicative sound level used was the sound level 
when the wind turbines operate at 8 rnJs in daytime -that is: at high, but not maximum 
power. The size of the turbines was calculated as the viewing angle bet ween the lowest 
and highest part of the biggest turbine, and also as the fraction of space above the horizon 
occupied by all wind turbines, bath from the perspective of residents' dwellings. 

Respondents were exposed to levels of wind turbine sound between 24 and 54 dBA and 
wind turbines at distances from 17 m to 2.1 km. The (angular) height of the biggest wind 
turbine ranged from 2 degrees to 79 degrees, with an average value of 10 degrees (the 
height of a CD box, looking at the front at arm' s length). The wind turbines occupied on 
average 2% ofthe space above the horizon. 



Attitude and t!Conomic in vo lvement of respondents 
Almosl all respondents (92%) were satisfied with their living environment,lhough many 
reported changes for the bet{er and changes for the worst. Dne in (wo respondents were 
(very) positive towards wind turbines in general, but only ane in five were (veTY) positive 
towards their impact on the landscape scenery. 

Fourccen percent ofthe repondents had economie benefits from wind turbines by owning 
them or having shares in wind turbines or otherwisc. They usually Iived closeT 10 the 
wind turbines, were higher educated, less aid and hence heaJthier compared 10 the other 
respondents, and they relatively often worked at home. Respondents with economical 
benefits were )ess negative to wind turbines in general and their influence on the 
landscape scenery. 

Response to wind turbine sound 
Tbe percentage of respondents noticing the sound of wind turbines increased with 
increas ing sound level, ranging from 25% at low sound levels (less than 30 dBA) to 80% 
and more at higher sound levels (above 35 dBA). Percentages were the same for those 
who had bene fits and the other respondents. 
The percentage of respondents that were annoyed by the sound also increased with sound 
level up to 40 to 45 dBA and then decreased. Respondents with economie benefits 
reported ahnoS! no annoyance. This in part explains the decrease in annoyance at high 
sound levels: above 45 dBA, i.e. close to wind turbines, the majority of respondents have 
economical benefits. The percentage of respondents without economie benefits that were 
rat her or very annoyed when outdoors increased from 2% at low levels of wind turbine 
sound (less than 30 dBA) up to 25% at levels of 40 to 45 dBA. 

In general respondents perceived wind turbines as being louder in wind blowing from the 
turbine to their dwelling (and less loud the other way round), in srronger wind and at 
night. Tbe majority (75%) of respondents that could hear wind turbines think that 
swishing or lashing is a correct characterization of the sound. The second most typical 
characterization was rustling (for 25% of the respondents). Other characterizations were 
chosen by less than 10% of the respondents. 

Respondents were more likely to be annoyed by sound from wind turbines when they 
noted changes for the worse in their living environment and when they had a more 
negative view on wind turbines in general or their impact on the landscape scenery. 

lIeaUh efTedS 
Tbere is no indication that the sound from wind turbines had an effect on respondents' 
heakh, excepe. for the interrupe.ion of sleep. At high levels of wind turbine sound (more 
than 45 dBA) interrupt ion of sleep was more likely than at Iow levels. Higher levels of 
background sound from raad traffic also increased the odds for interrupe.ed s leep. 
Annoyance from wind turbine sound was related to difficu)ties with falling as)eep and to 
higher srress scores. Fram this study it cannot be concluded whether these health effects 
are caused by annoyance or vice versa or whether bath are related to another factor. 
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Response to other aspects of wind turbines 
Respondents were also annoyed by wind turbines in other ways than by sound: between 
4% and 13% were rather or very annoyed by vibrations or the movement of rotor blades 
or their shadows in- or outdoors. 

One out of three respondents could not see a wind turbine from their dwelling, especially 
when living in a built-up area or further away from the turbines. The visibility of wind 
turbines strongly affected the probability of being annoyed by their sound: when turbines 
were visib1e, respondents were tar more likely to he annoyed. An unexpected result was 
that respondents living in a rural area with a main road within 500 m trom the wind 
turbine(s) were less annoyed than respondents living in a built-up area, though the 
background sound levels from road traffic are on average the same in both area types and 
one would expect that wind turbines are more readily visible in a rural area 

Recommendations 
In this survey sound was the most annoying aspect of wind turbines. From this and 
previous studies it appears that sound from wind turbines is relatively annoying: at the 
same sound level it causes more annoyance than sound from air or road traffic. A 
swishing character is observed by three out of frur respondents that can hear the sound 
and could he one of the factors explaining the annoyance. Sound is therefore an important 
and negative feature of wind farms and we recommend that, in the planning of wind 
farms, the negative impact of the sound and sound reduction should he given more 
attention. 

Nevertheless, people that have economical henefits from wind turbines are much less or 
not at all annoyed, even though they often live c10ser to wind farms and are exposed to 
higher sound levels. This lack of annoyance may he the resuh of several factors: e.g. the 
'henefitters' have a more positive view on wind farms, they have an actual henefit and 
they have a measure ofcontrol on the turbines. These characteristics may show the way 
to more acceptance and less annoyance with other residents: residents may he given some 
benefits and a sense of control too. Discussion of the different views on the landscape, 
instead of opposition to other views, may help in reaching consensus. 

Visibility of wind turbines enhances their potential to cause noise annoyance. When wind 
turbines are invisible, they cause less annoyance. Perhaps less visibility can also he the 
result of reducing the visual contrast between turbines and landscape. The possibilities to 
do this will depend on the landscape type. 

The capability of busy road traffic to mask the sound of wind turbines is apparently not 
straightforward: a higher level of background sound from road traffic indeed reduces the 
probability of noticing the sound of wind turbines, but it does not have an effect on 
annoyance from the wind turbines. This may he due to differences hetween both sounds 
in pitch, in character (swishing) and in diumal variation. This issue needs further 
investigation. 
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Platform Storm STOP Windpark de Mondenl 

Vindt u uw gezondheid echt belangrijk? 
Windmolens kunnen de volgende (mogelijke) effecten hebben op u w gezondheid: 

Slaapstoornissen 

Hoofdpijn en migraine 

Duizeligheid 

Oorsuizen 

Gehoorproblemen 

Misselijkheid 

Uitputting 

Burn-out 

Stemmingswisselingen 

Irritatie 

Concentratiestoornissen 

Hartritmestoornissen 

Vergrote kans hartinfarct 

Verstoorde hormonale balans 

.....-...... Officieel kan het niet: mensen die klagen dat de windmolens In hun buurt 's nachts zoveel 

lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware donqulchottes proberen ze hun gelijk te 

halen biJ overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Te vergeefs want wlnd-

energie, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch hebben ze gelijk, zegt Frlts van den Berg. Uit 

Dit complex aan effecten is door een Amerikaans onderzoekster, dr Nina Pierpont, het windtur

binesyndroom genoemd. 

Letwel deze effecten treden op als u zich binnen 2 kilometer van windturbines van 2 Megawatt 

bevindt. U kunt zich voorstellen dat bij windturbines van 3 tot 5 Megawatt of meer deze effecten 

al op grotere afstanden spelen. Als er meerdere windturbines bij elkaar worden geplaatst wordt 

het effect versterkt (pas wanneer windturbines van 2 Megawatt meer dan 2 kilometer van elkaar 

staan versterken ze elkaar niet meer). 

In Australie is men inmiddels zover dat men windmolenprojecten heeft stilgelegd om onderzoek 

te doen naar deze effecten. Ook in Denemarken en Japan is men inmiddels zover. In Nederland, 

waar men er altijd prat op gaat voorloper of gidsland te zijn, doet men ofzijn neus bloed. 

Wij willen u alleen informeren over de mogelijke effecten en onze intentie Is niet om u bang te 

maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze medewerkers van Platform Storm. 

Erzijn dan ook geen fluctuaties.'s Dat mensen dit als zo hinderlijk ervaren komt waarschijnlijk 

doordat het geluid qua toonhoogte en variatie overeenkomt met spraak. Ons gehoor is daar 

extra gevoelig voor.'1 

zijl onderzoek blijkt dat het geluld van windmolens na zonsondergang sterk toeneemt omdat Big business 

er dan hogerop meer wind staat. "Hoewel de windlobby lang heeft beweerd dat dit onzin Is of Het stoort Van den Berg dat overheid en exploitanten de klachten van omwonenden afdoen als 

het bagatelliseert, zijn de feiten gewoon onweerlegbaar." Frits van den Berg promoveert op 12 een 'not in my backyard'-houding. "Dat is gewoon arrogant. Mensen die tot op een tot twee 

mei aan de Rijksuniversiteit Groningen. kilometerafstandvan een windpark wonen, hebben erwel degelijk last van. Bovendien worden 

de geluidsnormen echt overschreden. Windparken zijn gewoon big business. Veel exploitanten 

Het is verbazingwekkend hoe weinig windparkexploitanten afweten van hun eigen 'grondstof', houden geen rekening met de gemeenschap en de overheid doet daar niets aan. Probeer daar 

de wind, vindt Fritsvan den Berg. Uit zijn metingen bij o.a. windpark Rhede blijkt dat het 's maar eens iets aan te doen als burger. Natuurlijk is het niet zo dat alle omwonenden klagen. Dat 

nachts aan de grondwindstil kan zijn, terwijl het op grotere hoogte wel waait. Overdag is dat is ook niet zo bij alle mensen die onder de rook van Schiphol wonen. Maar de mensen die wel 

niet het geval. Hierdoor draaien moderne, hoge windturbines 's nachts vaak harder dan overdag klagen, hebben daar ook echt reden toe. Zelf ben ik geen tegenstander van windenergie, maar 

en maken ze ook meer geluid. Exploitanten hebben dit lang ontkend of gebagatelliseerd. Van ik vind wel dat je je gewoon aan de regels moet houden. Zoals het nu gaat zijn de meeste plan-

den Berg: "Zij baseren hun te verwachten productiecijfers op de gemiddelde windsnelheid op nen voor windmolens op het land gedoemd te mislukken en krijgtwindenergie ten onrechte een 

een hoogte van tien meter door het hele jaar heen. Maar windmolenszijn tegenwoordig veel slechte naam. Het is moeilijk plaatsen te vinden waar je dit soort parken kunt bouwen zonder 

... _-..., hoger: soms wel t~~htig meter. Op die hoogte kan het stevig waaien, terwijl het op de grond mensen tot last te zijn. Bovendien, zolang we maar doorgaan met meer energie te verbruiken, is 

bladstil is. Exploitanten zouden dat ook moeten kunnen zien aan hun opbrengst: 's nachts leve- de bijdrage van windenergie op land relatief te klein in verhouding tot de geluidsoverlast en de 

ren de moderne, hoge turbines juist meer energie dan overdag.'1 horizonvervuiling die ze veroorzaken." 

Dag en nacht Doodzonde 

Wie op een stille zomeravond in de tuin zit, kan zich niet voorstellen dat het enkele tientallen Van den Berg heeft zijn onderzoek uitgevoerd als coördinator van de wetenschapswinkel Na-

meters hoger stevig waalt. Van den Berg verklaart dit verschijnsel als volgt: "Overdag warmt de tuurkunde. Deze dreigt als gevolg van een reorganisatie te verdwijnen. Dat zou doodzonde zijn, 

zon de luchtlagen op en ontstaat er een instabiele atmosfeer met veel turbulentie. Daardoor vindt hij: "De wetenschapswinkels zijn voor veel groeperingen de enige mogelijkheid om dit 

zijn de verschillen in wind op de grond en in de hogere luchtlagen niet zo groot. 's Nachts, als de soortonderzoek te laten uitvoeren en adviezen in te winnen. Adviesbureaus zijn vaak te duur en 

lucht sterk afkoelt, ontstaat er juist een stabiele atmosfeer. De onderste luchtlaag komttot rust werken volgens vaste routines, waardoor soms juist het probleem niet gezien wordt. Bovendien 

en wordt nauwelijks door de wind erboven beïnvloed. Juist in ons klimaat komt dit heel vaak zijn wij volstrekt onafhankelijk. Oe manier waarop wij werken is zeer laagdrempelig en wordt 

voOr.'" door de Europese Unie zelfs genoemd als voorbeeld dat in heel Europa navolging zou moeten 

vinden. We hebben heel veel bijval dat de universiteit sluiting moet voorkomen." 

Eindeloze trein 

De stevige wind in de hogere luchtlagen zorgt ervoor dat de wieken van windmolens's nachts 

vaak sneller draaien dan overdag. Het geluid dat de stroming van de wind langs de wieken 

veroorzaakt wordt daardoor luider. Van den Berg: "Het hinderlijke van dit geluid is dat je het 

constant hoort en dat het fluctueert. Omwonenden van windparken vergelijken het met een 

eindeloze trein, de branding of een opstijgende 747. Het lijkt ook op het geluid van de bassen 

die je hoort als je buurjongen zijn muziek te hard heeft staan. Overdag is het geluid minder goed 

te horen omdat het dan opgaat in de achtergrondgeluiden van het verkeer en ruisende bomen. 

., ' 
" 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

~:!~~~~.~~~ ...... ~. : .1.J4. P ................................................................ heer / IJi8~~8tiW 
Straat + huisnummer: . . . 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: 
-

E-mailadres: ..... . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 
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................ ~Q..~JV>:.(; c). ... ... .. l .K ......... plWlA ........... c.& lb .......................... , ... ~ 
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.... .. \ ... ..... .... .. ....... .. ............. .. ........ ... ...... ... .... .. ...... ..... .. ..... ... ... .. ...... .... .. .... .. .. .. ... .... .. 

~ .... 9-~ ........... ... ...... ...... \ ·:··· t ··~ · · ·· t ···· ··· .~ . t ···· ·l:·· ···;:; ·· ~ ... ... .... ~;; .. ·;,r;f 
· ~~;~~.\d~~~~s.~nt:.ç~:~qtt~·.~~ .. ~ ...... 9 ................................ . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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• 'Doe ze maar op zee 
Valthermond 'Doe ze maar op zee'. 
Die boodschap had het gros van.ze-

lenpark De Hondsrug is volgens ~e 
meeste aanwezigen alleen gunstlg ~lÎI1~ 
voor de landbouwers die er in dee~-
nemen. Maar de krimp wor.dt gestl- 1öL~";:::"'II::..::JjE:.:D _~_ 
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ventig deelnemers in een debat van 
d PvdA Borger-Odoom over 
:indmolens.ledereen ~s voor alter
natieve energie, maar In een vorm 

J'e ook zonder wind wat aan 
waar b" d 
hebt. Aardwarmte stond 1 J. e aan-

muleerd, huizen kelderen In waar
de recreanten blijven weg en het 

milieu wordt.er niet beter va~nJ~'1 E~detn~]~~~~E~~~~~ti~~i:!ili.:, 
pleidooi van molen bouwer l{ 

huys veranderde daar niets aan. 
wezigen bovenaan. Het wmdmo-

NOORDIN' 

ME 
ZUIDOOST 

Platfornt 
StorDl tegen 
windparlt: 
• Platform niet tegen 
windmolens, maar elders 

Door Bernd Otter 
Buinerveen Platform Storm staat 
klaat.om het verzet tegen een me
gawindmolenpark in Borger
Odoorn te bundelen. Wat een paar 
maanden geleden begonnen is door 
een paar verontruste inwoners van 
Buinerveen en omstreken wordt 
nu een stichting, die de steun heeft 
van - naar eigen zeggen - 350 ge
lijkgestemden. Dat moeten er dui
zenden worden, want het platform 
wil bewijzen dat er geen draagvlak 
is voor zeventig windmolens van 
150 meter hoog in het hart van de 
Veenkoloniën. 

De redenatie van Platform 
Storm: gebrek aan draagvlak heeft 
vaker plannen van het rijk tegen 
gehouden, ook al hoeft het rijk zich 
formeel niets aan te trekken van de 
mening van de bewoners van het 
gebied om het windmolen plan 
goed 'te keuren. De protestgroep zit 
nu in het stadium van informeren, 
want veel inwoners is nog niet dui
deli jk dat de komst van de zeventig 

windmolens het hele veenkolonia
le gebied tussen Gasseltemi jveen
schemond en Valthermond gaat 
beheersen. Woordvoerders Tim 
Maduro en Robin Banerjy uit Bui
nerveen zien hun weidse uitzicht 
over het hart van de veenkoloniën 
verdwijnen, maar zien ook de toe
komst van het gebied somber in als 
de molens er komen. 'We zijn als 
platform niet tegen windmolens, 
maar wel op die plek en zoveel. Nie
mand is tegen duurzame energie, 
maar de waarde van het hart van de 
Veenkoloniën moet worden onder
kend." 

De groep heeft als voorbereiding 
van een langdurige strijd diverse 
werkgroepen gevormd om - ook 
juridische - kennis op te bouwen. 
In grote lijn steunt/het platform de 
meningen van geweente en pro
vincie over de plannen. Een eerste . 
informatiebijeenkomst voor be
zorgde burgers leverde een overvol 
dorpshuis in Buinerveen op. Op 27 
juni is er daar weer eentje, aanvang 
20.00 uur. 

@ bernd.otter@dvhn.nl 



Platform Storm deponeert klacht bij 
geschillencommissie MOA 
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J:Iet opinieonderz~ek over winde~ergie onder de Drentse bevolking waarop de loca
tlekeuze van het wIndmole~park. In de Drentse veenkoloniën is gebaseerd is volgens 
Platfor~ Storm ondeugdehJk. Du onderzoek werd in 2008 uitgevoerd door Newcom Re
search In. opdracht van Raedthuys, een van de initiatiefnemers van het windmolenpacrk. 
Daarom IS er door Platform Storm een klacht gedepone,erd bij de geschillencommissie 
MOA. Het MOA, de koepelorganisatie voor onder~oeksbureaus) ziet toe op de kwaliteit 
van onderzoeken en de kwaliteit vati onderzoeksbureaus die deze onderzoeken uitvoeren. 

Newcom Research .formulèert in haar onderzoeksrapport conclusies die niet stroken met de 
onderliggende onderzo.eksgegevens . .uit die gegevens blijkt immers overduidelijk dat de Drenten 
de open ve~ngebieden ln meerderheId afwIjzen als een passende locatie voor windmolens. In 
de samenvatting :ran het rapport valt echter te lezen dat driekwart v;m de Drenten daar juist een 
~~orstander van IS. Bestuurders en beleIdsmakers lezen vaak alleen de samenvatting van derge-' 
liJke onderzpeker1 en base~en daar hun plannen en beleid op. . _ 

" I 

" Dat ~edthuys bij het ontwerp van de Provinciale omgevingsvisie heeft ingesproken verwijzend 
naar dIt ond~rzoek als een draagvlakonderzoek deugt al helemaal niet. Er is nooit een draagvlak
onderzoek uItgevoerd. Het eruge draagvlak dat er bestaat is het draagvlak onder de initiatief
nemers zoals blijkt uit de startnotitie Reikwijdte en l)etail ter voorbereiding van een milieuef
fectrapportage. Al met al worden bestuurders gemanipuleerd met zogenaamde onafhankelijke 
onderzoeken tot een beleid waar niemand op zit de wachten. . 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

" 

Bureau Energieprojecten gende molens, met slagschaduwen geluidsoverlast. 
Inspraakpunt windpark De Drentse Monden ' 
Postbus 223, 2250 AE Voorschoten. 

2e Exloërmond, 12 juli 2011 . 

Als vereniging voor Dorpsbelang 2e Exloërmond willen 
wij graag inspreken voor de MER voor het windpark De 
Drentse Monden. 

Het beleid van de gemeente Borger-Odoorn is al jaren , 
gericht op wonen. Industrie en andere bedrijven kunnen 
zich maar zeer beperkt 'vestigen in de gemeente en in het 
veenkoloniale gebied. Het windmolenpark zal een forse ho
rizonvervuiling geven voor een heel groot deel van de regio. 

Toets het effect van het windpark. op het toerisme 
in de regio. 

'~. Het veenkoloniale gebied is een agrarisch gebied bij uitstek 
er. na het afgraven van het veen is er heel specifiek open 
en wijds landschap ontstaan. Door het windpark zal dit land
schap worden verwoest. 

Toets het effect op de vernietiging van een uniek 
cultuur historisch landschap. 

De dorpen 2e Exloërmond, 1 e Exloërmond, Nieuw Buinen 
en Drouwenermond zullen worden ingesloten door het 
windpark. Waar nu open landschap is komen altijd bewe-

Toets het effect van de win,dmolens op de 
volksgezondheid. 

De regio wordt bedreigd door krimp. Het wonen tussen de 
windmolens zal dit niet in gunstige zin beïnvloeden. Door 
het windpark zal er mogelijk,meer leegstand van woningen 
ontstaan en zullen de woning prijzen waarschijnlijk nog ver
der dalen dan nu door de marktwerking. 

Toets het effect van het windpark op de 
huizenmarkt in de regio. 

In de voorlichting wordt gezegd dat er onder de bevolking 
draagvlak is voor het windpark. 

Toon door een referendum aan of er daadwerkelijk 
draagvlak is. 

Voor de bouw van het windpark zullen er nieuwe wegen 
moeten worden aangelegd en de windmolens zullen een 
forse fundering moeten krijgen. Dit zal effecten hebben op 
de grondwaterhuishouding. 

Toets de effecten van het windpark op de 
' grondwater huishoudin·g. 

De veenkoloniën zijn een vogelrijk gebied. Door het wind
park zal de rust worden verstoord door bewegingen en 
geluid. 

Toets de effecten op fauna in het gebied. 
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PvdA Borger Odoom vOOrstander van 
windenergie maar tegen de komst van 
een mega-windpark 
Het Bestuur van de PvdA afdeling Borger-Odoorn is voorstander van windenergie maar zal 
zich verzetten tegen de komst van een mega-windpark in haàrgemeente. Wij denken dat 
windmolens op land alleen d~n geplaatst kunnen worden wanneer respect wordt getoond 
voor de al bestaande lokale bebouwing, de fysieke gezondheid, de menselijke maat, de 'flora 
en fauna en een aanvaardbare ruimtelijke inpassing. I 

De PvdA Borger-Odoorn is tegen de ontwikkeling dat slechts een handvol landeigenaren gaan profi
teren van de subsidies en opbrengsten van de windmolen terwijl de kwaliteit van de leefomgeving van 
een groot aantal bewoners wordt aangetast. Daar waar velen de lasten hebben kunnen niet enkelen de , 
lusten genieten. I 
De PvdA wil investeringen die de leefomgeving niet ,of in veel mindere mate dan windmolens, ! 
aantasten (zoals energieschuren, biogasinstallaties) in de gemeente de ruimte geven. Plaatsing van "I 

windmolens kan alleen dan wanneer er onder de bevolking voldoende draagvlak is en aan bovenge-
noemde criteria is voldaan. / I 

I 
Toelichting i 
De afdeling heeft in juni een achterbanbijeenkomst gehad over alternatieve vormen van energie, Veel ! 
van onze kiezers en leden zijn zich bewust dat onze energiehonger ook de keerzijde heeft van opwek- I 
king van energie. Windmolens horen daarbij maar in een al bebouwde omgeving vraagt dit zorgvul~ I 
digheid. De ledenraadpleging wijst uit dat vrijwel alle leden een mega windmolenpark afwijzen. De 
PvdA is een partij die haar verantwoordelijkheid wel wil nemen en dat betekent dat onder een aantal 
condities ook de plaatsing van windmolens mogelijk moet zijn. De afdeling gaat de komende maan
den met haar collega afdelingen in gesprek om de visies op elkaar af te stemmen. 

<. 
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PvdA tegen windmol~npark De Drents~ 
Monden 

~ ....... -

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid. in ~tadskanaal is tegen het plaatsen van 
l een windmolenpark in de Drentse Monden. De fractIe zlet voor de be~oners van de ge~een
te Stadskanaal geen positief effect. De nadelen wègen volgens de soclaal-democraten bl) 
lange na niet op tegen de voordelen. De PvdA vindt dat het kabinet en de Tweede Kamer de 
meningen van omwonenden niet naast zich neer kan leggen. 

Het ministerie ~an Economische Zaken onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een wind
molenpark in de gemeente Borger-Odoorn. Het windpark moet één van de gro~tste parken ~an . 
Nederland.worden en zou zo'n 300 tot 450 Megawatt moete~ leveren. ~e Partij van de Arbeld vree.st 
dat een windpark met minimaal zeventig molens een te ernstige aant~sting van het open en karak
teristieke landschap tot gevolg heeft. De molens zijn tot 170 meter hoog en betekenen volgens de 
sociaal-democraten een onevenredige zware aanslag op het leef- en woonkhmaat. 

, r 

Zoals de plannen nu worden ge~resenteerd, vindt de P~dA da~ de ontwikkeling van de Veenkoloniën 
er niet bij gediend is. De fractie vreest permanente geIUlds?verlast, me~e omdat de molens 24 uur per 
dag in bedrijf zijn. Ook zijn ze niet te ~pre~en over de s?C1aal-econOIillsche gevolgen. Verder zet een 

windpark een rem op de verder,e on~~~~~:,n.. ~.:~ ~~~:e.~:". ~'",., "'~...... ,,_ .'-........... ,. _,~ "... . .. ' .. 

;:~:~~:~~~:a~der ~~~ ;;~~zame energie en meent dat als het plan ingrijpend word~. aangepast, . 
waarbij meer rekening gehouden wordt met de burger, er kansen liggen voor alle partijen. De fractie 
is graag bereid met deze plannen mee te denken. . 

Omdat de ge~ole;en.van .. .cie huidige pl.~nnen voor een wind~olenPa:k ~ De ,Drentse .~onden voor 
de bewoners echü:r'!lÏet te overzien.zlJn, zegt de PvdA-fractie unametn Nee tegen ~t ~lan. \ 

0503 
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,Ingezonden Briet 
Inspraakfonnulier windpark D~ Drentse Monden 
,Concept Notitie ReiKWijdte en, Detáil . ' ~ 

Dht.B. Kuipers ,f 

Noorderdiep 46 
9521 BD Nieuw Buinen 
Tel. 0599212451 
E-mailadres:berend_kuipers@hottriail.com 

, . 
. Mijn hele leven(54 jaar) woon ik al in Nieuw Buinen. Bewust ben blijven wonen, dit is hoe ik wil wonen. Het l!lnd

schap: van oudsher agrarisch gebied, open, ruimtelijk, rustgevend, staande aan de rand van de velden het gevoel' heb
bend alleen op de wereld te zijn. Hoeveel van dit soort gebieden zijn er nog in Nederland? Verdwijnen ze niet steeds 
meer? Is het niet onze zorg ervoor'te zorgen dat deze gebièden behouden blijven? Pláäts er\vindmolens, weg boven
genoemde en hoe landschapsontsierend!Oandschapsontetend!) 

Wonen tussen windmolens,~at een,afschtikwekkenli beeld;"aflt is nietwaarbm ik .hiè~ wil wÓ'nepJ. Verttekken?' Helaas, 
,< ~?J?pwo: waarvan de waarde ook nog eens fors zal dalen. De overwaarde van mijn huis( grotendeels ontstaandoor _ 

, jàrè.tY<:\p:g , ', tijd en geld erin te stoppen)heb ilt ~tijd ~zien als een spa~o* voor depude dag. Weg toekomst
. beeld?:Daar IJ ome dat ik ook nog maar het geluk moet hebben mijn woning zelfs nog maar te kunnen vetkopen. 

Mijn kinderen? Wat als ik kom te overlijden. Zorgen, zorgen, zorgen. Psychische problemen? Gek? Dit en 20 jaar tus-
sen windmCi)lens leven kan wel degelijk psychische problemen geven. 0$ 

, 4chamelijke problemen: moeilijk, eigenlijk niet goed bewezen dat ze'er zi1n, maar ook niet dat ze er niet zullen zijn. 
~ Slecht slapei,1 vanwege het geluid en de trillirigen is wel heel duidelij~ een prql?leem, , Op zich al erg genoeg! Het wóont 

hier zo rustig en vredig, genieten van het landschap, het vele gezang ,:"an de vogels(zullen die wegblijven?) 

:Als het Rijk tOC$temt in deze plannen, zal het voelen alsófde gewonè burger er niet toe doet. Die moet zich maar 
rbdden. Daarentegen zullen de boeren die hier~ meewerken de eurotekens i~ hun ogen, werkelijkheid zien worden. 
Bovendien ~ullen zij, ook nog eens degenen zijn die het snelst recht zullen hebben 'OR een vergoeding i.v.rp, de hinde~ 
van de wi.pdiiiolens(i.i.g. in Nieuw Buinen) Dubbel innen? O,e boer zijn zakken -gevuld? Nooit, wat zal de volgende 
stap zijn(als de windmolens na ong 20 jaar verdwijnen). Andere plannen maken? Die probereh erdoor te krijgen? Hun 
za~en gevuld houden? Ze kunnen beter vertrekken. hun le,!en za1 pier ook absoluut niet meer aangenaam ~zijn. De , 
haatge,!?e1ens komen er al, zelfs met alleen nog maar de plannen. Dat kan àlleen maar erger worden als de plannen 
werkelijkheid zullen worden, Van een probleemgebied een nog groter probleemgebied maken? Plaats vooral windmo-
lensln! Wóon-en leefkwa1itejt; zal ver bened~n peil geràkenfll . '#0' 

'~ 

./ 



29 woensdag 
20 juli 2011 

GRO 

Windparl{ 
Stadsl{anaal 
groot taboe 

Door Johan de Veer 
Groningen/Stadskanaal De pro
vincie Groningen staat geen wind
park toe langs het A.G. Wilder
vankkanaal in de gemeente Stads
kanaal. Gedeputeerde William 
Moorlag vertrouwt erop dat ook 
het rijk deze door Stadskanaal aan
gereikte mogelijkheid, afwijst. 

De gemeente meent dat de Ka
naaIsters meer hinder ondervinden 
van windmolens in de Drentse 

. Monden en heeft ze liever iets ver
der uit het zicht langs het A.G. Wil
dervankkanaal. De provincie houdt 
vast aan enkel drie Groninger loca
ties in de Eemshaven, bij Delfzijl en 
langs de N33. 

Overigens vinden ook gedepu
teerde staten een windpark in de 
Drenste Monden bezwaarlijk. "Om-

. ·datde impact daarvan op· Zuidoost
Groningen veel te groot is. Wonin
gen worden een stuk minder 
waard. Daarmee versterk je de 
krimp in een gebied. Ook breng je 
toerisme en recreatie een gevoelige 
slag toe", aldus Moorlag. 

Hij wijst op de aanleg van een 
groene verbinding tussen Wester
wolde en de Hondsrug. "In die aan
sluiting wordt door overheid en 
particulieren veel geld gestoken." 
Ook willen we niet dat kostbaar 
open landschap verloren gaat." 
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18 juli 2011 
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Hulp voor 
• wie geen 

molen wil 
• Vanavond worden te
genstanders geholpen bij 
opstellen bezwaren 

'. 'Hopelijk zorgt dit er 
mede voor dat ze in Den 
Haag schrikken' 
Door Marcel Looden 
Buinerveen/Musselkanaal In de 
strijd tegen een windmolenpark in 
het Drentse Mondengebied wil de 
Stichting Platform Storm zoveel 
mogelijk bezwaren uit Musselka
naal en Stadskanaal binnenhalen. 
Burgers uit die plaatsen wordt hulp 
aangeboden bij het invullen van 
zogenoemde zienswijzen. 

Dat gebeurt vanavond in dorps
huis De Viersprong in Buinerveen. 
"Ook Drentse betrokken burgers, 
die geen windmolens willen, kun
nen natuurlijk komen", zegt een 
woordvoerder van de stichting. "Ze 
krijgen een formulier en kunnen 
hun bezwaar tegen de molens op 
papier zetten. Dat kunnen ze dan 
opsturen naar e'en bepaald adres én 
dan komt het bij het rijk terecht." 

Het windmolen park moet gaan 
, bestaan uit ,zo'n zeventig molens 

van zeker 150 meter hoog. De Stich
ting Platform bestaat uit burgers 
die zo'n park te massaal vinden en 
landschapsontsierend. Zij willen 
niets weten van zo'n park. "De nul
optie is ons doel, we, willen niet één 
molen", zegt de woordvoerder. 

Het rijk heeft onlangs een notitie 
gepresenteerd waarin de milieuef
fecten van zo'n park staan. Daarte
gen kunnen tot 4 augustus de 
zienswijzen worden ingedien~ 
'We willen zoveel mogelijk van die 
zienswijzen verstuurd zien te krij
gen", zegt de woordvoerder. "Dui
zend zou al heel wat zijn maar we 
hopen natuurlijk op veel meer. Ho
pelijk ziet het rijk dan van dit plan 
af." 

De Vereniging Dorpsbelangen 
Musselkanaal heeft inwoners in
middels ook opgeroepen zich te 
verzetten. Het college van burge
meester en wethouders van Stads
kanaal wil ook een zienswijze in
dienen. Het college vindt dat ' het 
rijk te weinig heeft onderzocht wat 
de gevolgen voor 'de bevolkings
ontwikkeling zijn. 

@ marcel.looden~dvhn,nl 

:. 
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PvdA helpt met 
bezwaar tegen molens 
2e Exloërmond De PvdA in 
Borger-Odoom gaat inwoners 
helpen om een bezwaarschrift 
in te dienen tegen de komst van 
windmolens. Daarvoor houdt de 
partij zaterdag 23 juli een in
loop bijeenkomst in de sporthal 
in 2e Exloërmond. 

Een groep grondeigenaren 
heeft samen met het bureau· 
Raedthuys het plan gelanceerd 
voor windmolenpark De Drent
se Monden, goed voor zeventig 
molens van elk 150 meter hoog 
in het veenkoloniale gebied van 
Borger-Odoom. Het rijk heeft 
het plan omarmd en is onlangs 
begonnen met een onderzoek 
naar de gevolgen voor het mili-

eu, een zogenoemde milieuef
fectrapportage. 

De geplande komst van de 
windmolens roept veel weer
stand op. Bezorgde burgers heb
ben zich verenigd in het Plat
form Storm, terwijl ook het ge
meente- en het provinciebe
stuur zogenoemde zienswijzen 
gaan indienen. Volgens raadslid 
Peter Zwiers wil de PvdA bur
gers graag helpen met het indie
nen van een bezwaarschrift. 
"Niet iedereen weet hoe hij een 
zienswijze op papier krijgt, dus 

. daarom hebben we een inloop
bijeenkomst op touw gezet." De 
inloop is 23 juli van 10.00 tot 
14.00 uur. (DvhN) 
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I{anaalster 
onvrede 
neemt toe 
• Gemeente Stadskanaal 
legt zich niet neer bij 
windmolens 
• 'Niet duideli jk wat ge

,. volgen zijn voor bevol
kingson twikkeling' 

Door Marcel Looden 
Stadskanaal Ook de gemeente 
Stadskanaal legt zich niet zo maar 
neer bij een groot windmolenpark, 
net over de grens in Drenthe. Bur
gemeester en wethouders willen 
van het rijk weten wat de gevolgen 
van zo'n park zijn voor de bevol
kingsontwikkeling. 

Het park moet in het Mondenge
bied, in de gemeente Borger
Odoom, komen en bestaan uit ze
ker zeventig molens met ~en hoog
te van zeker 150 meter. Ag-ratiërs en 
een projectontwikkelaarwillen het 
realiseren. Het ri jk heeft inmiddels 
een startnotitie uitgebracht waarin 
de milieugevolgen van zo'n park 
staan. 

In Borger-Odoom is allang sp ra
; ke van massaal verzet en g;edepu-

teerde staten van Drenthe vinden 
zo'n park op die locatie ook niet 
passen. Aan de Groningse zijde van 
het Mondengebied neemt de on
vrede ook toe. Vorige week liet de 
Vereniging Dorpsbelangen Mus-

. selkanaal al weten in actie te ko
men. Zij vreest onder meer voor de 
aantasting van het landschap en de 
leefbaarheid. 

Gisteren lieten B en W van Stads
kanaal weten niet tevreden te zijn 
over de genoemde startnotitie. 

' ''Daarin staat onvoldoende wat de 
gevolgen zijn voor de bevolkings
ontwikkelingvan zo'n windmolen
park", zei wethouder Jan Bessem
binders. "Krijgen we door zo'n par k 
te maken met krimp, met minder 
mensen? Daar willen we nader on
derzoek naar en er zijn meer zaken 
die we willen weten." 

Ben W willen volgende week van 
de gemeenteraad weten of hij die 
mening ook heeft. "Dan sturen we 
onze bezwaren naar het rijk", zegt 
Bessembinders. 

@ marceUooden@dvhn.nl 
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Helemaal niemand houdt straks 
nog van de Veenkoloniën 
OPINII 
WINDMOLINPARK 

• Torenhoge windmolens 
ontsieren straks open 
veenkoloniale landscha p 
• Economische impuls 
weegt niet op tegen nade
len van windturbines 
• Alleen de boeren wor
den financieel beter van 
windpark 

Door Plter aerg.tra 

I neen gebied van ongeveer 11 bij 4 
kilometer, gelegen tussèn Stads

kanaal, Musselkanaal en de Honds
rug, zullen binnen een paar jaar 
waarschijnlijk 100 tot 130 windtur
bines met een hoogte van 166 me
ter staan. Dat valt op te maken uit 
de startnotitie Wind park De Drent
se Monden. Probeert u zich eens 
voor te stellen wat dit betekent 
voor het aanzien van dit gebied. 

De Drentse Monden liggen mid
denin de Drentse veenkoloniën. 
Die hebben de roep dat geen hond 
wil wonen op die kale vlakte. Maar 
de mensen die er wonen, wonen er .À Toekomstbeeld van de Veen
graag. Datwordt anders als die mo
lens er komen. Behalve de ongeveer 
vijftig..boeren die dik gaan verdie
nen aan de windmolens walgt ie
dereen van het idee plotseling in of 
naast zo ongeveer het grootste 

koloniën? Een groot windmo
lenpark zoals hier in het oos
ten van Duitsland. bij Feld
heim. Foto: Archlef/GPO 

windmolenpark van Nederland te over het windpark terugreed van 
moeten wonen. Tweede Exloërmond richting Mus-

Geloof overigens niet dat die selkanaal zag ik in de verte de 
boeren de waarde van de ruimte . windmolens in Duitsland draaien. 
niet kennen. Altijd als er plannen Het maakte beklemmend duidelijk 
waren voor bosaanplant protes- hoe ver de uitstraling van die joe

. teerden ze heftig, zich beroepend kels reikt. Je kunt ze van 20 kilo me
op het unieke open veenkoloniale ter af stand zien. Ook de inwoners 
landschap. Het kan verkeren. van Musselkanaal, Stadskanaal, 

Het NIMBY-effect heet het pro- Borger, Exloo en Gasselte kunnen 
test van mensen tegen een onge- er straks van meegenieten. Als de 
wenste ontwikkeling in hun leef- wind goed staat kunnen ze de 
sfeer: Not In My Back Yard, niet in wiekslagen horen en zelfs 's nachts 
mijn achtertuin. Politici vinden dat kunnen ze de verlichte wieken zien 
meestal maar hypocriet en kort- - wentelen. 
zichtig. Maar de politiek zelf is De startnotitie noemt de wind
doordrenkt van NIMBY-emoties. turbines een economische impuls 
Zo zijn allochtonen niet meer wel- voor het gebied. Maar het gebied 
kom in Nederland, tenzij we aan ze wordt er geen haar beter van, in het 
kunnen verdienen. , Allochtonen verleden gedane investeringenopl 
zijn tegenwoordig net windmo- het aantrekkelijker te maken wor
lens. den teniet gedaan. Alleen d~ boe-

Toen ik na een informatieavond ren verdienen er aan, ieder ander 

10 woensdag 
13 juli 2011 

ziet de veenkoloniën nog minder in 
trek raken en dus de prijs van zijn 
huis dalen. 

Ik wil me nu/niet in de discussie 
mengen over de zin en onzin van 
windenergie, over de vraag of de 
turbines zich verdragen met de na
tuur in het Hunzedal of met Lofar, 
de nieuwe sterrenwacht. Ik wil er 
slechts op wijzen dat het Monden
gebied buitenproportioneel moet 
'bijdragen aan de alternatieve ener
gievoorziening in Nederland. Met 
dank aan provinciale staten, die 
zonder enige begrenzing ruim baan 
hebben gegeven aan windmolen
parken in de Veenkoloniën. 

Mag het misschien wat minder 
en wat minder verwoestend? 
Waarom leggen die boeren hun da
ken en akkers niet vol zonnepane
"len? Vragen die ook opgaan voor de 
Veenkoloniën benoorden de weg 
Gasselternijveen-Stadskanaal, 
want ook daar beramen boeren 
plannen voor grote windmolen par
ken. 

Piter Bergstra is inwoner van Gas
selternijveenschemond. 

" Geen hom 
zou op die 
käle vlaktl 
willen 
wonen 



Platform storm wifsamen met-u . 
strijden tegen windpark! 
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Platformstorm .l1lis een initiatief van bewoners van de Veenkoloniën om u te informeren 
over de vergaande plannen voor de ontwikkeling van een windpark in onze woonom-
geving. De plannen voor het plaatsen van windmolens 'om"Vat een park van 70 tot 110 ' I 

wingmolens (R~ekhoogte bijna 200 meter) midden in ónze leefomgeving (zie omkaderd 
gebied op de kaart). Zoals velen in onz'e gemeente en jn de aanliggende gemeente Stads-

. kanaal zijn we ~eer bezorgd over deze plannen. Wat ons verontrust is dat het merendeel 
van onze be~oners niet op de hoogte is van de plannen om een Windpark te realiseren. 

Wij zijn van mening dat 
besluiten' over deze plan
nen in welke vorm dan 
OOk, samen met de be
woners, lokale overheid, 
provincie en rijk 1l10eten 
worden genomen. Het 
kan niet zo zijn dat door 
de grootschaligheid van 
hei: project de gemeente 
Borger-Odoorn en . ' 
Provincie Drenthe geen 
inspraak krijgén in de 
plannen van de rijksover
heid. De kostbare omge
ving'van rust en ruimte in 
onze Veenkoloniën gaat 
ons aHemaál aan!.! Hou 11 

zelf op de hoogte van de 
ontw~kkelingen en sluit u 
aan bij ons platform. 

De nieuwe site wwwplatformstorm.nl informeert u over de gevolgen van de windmolens in uw 
leefomgeving. 

f(::J k;,tllilt zi~h dus wel V:0lotstellen wat dit betekent voor (!)n~ landschap: Di$eet gevolg VO,or u als 
bewoner is de waardedaling van huizen in het gebied. Zeg BGl\! zelf: Wie wil er wonen midd,en in 
een gebied met meer dan 70 tot no foeilelijke windtnolens met geluid~- en slagschaduwovetlast. 

-Niemand t0ch?,! . . 
'.,." _ ol i 

~r ~ I • 

M~la u du's nu .aan voor·de nieuwsbrief.-Aárimeld'en kan door ee~ rmcltje te sturen naar 
platförmstormborgerodoorn@grnail.éom. Laat uw stem niet verloren gaan en sttijd mee om 
onze leef- en woonomgeving te beschermen. Mocht u behoefte hebben, na' het lezen van de 
platformstorm.nl, om actief deel te nemen aan het verzet tegen dit plm, laat het ons weten .per 
!!·mail! U bent van harte welkom. . 

, j 

PI tform, Storm 
STOP Windpark de 'Monden! 

I' Lees .ook de speciale b.ijlage van Platform Storm in deze Week in Week uit voor me~r 
I informatie! ' " 

,I 

, , 
Dezelfde bijlage wordt in 
M usselkanaal en Stads
kanaal uitgeveven door 
Stichting Dorpsbelangen 
Mu~selkanaal. ' 

, . 

r 
~;, 

--=-
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week in week·uit 



• Provincie maakt 'be
zwaar' tegen molens' bij 
Borger-Odoorn 

Door Bernd Otter 
Assen/1e Exloërmond Het om- Oj 

streden windpark De Drentsé 
Monden is zo groot dat het noóit 
goed in te passen is in het veen,ko
loniale landschap van Borger
Odoorn. Dat stellen Gedeputeerde 
Staten van Drenthe vast in een re
actie op het onderzoek naar de mi
lieugevolgen van zo'n zeventig 
windmolens van zeker 150 meter 
hoog. GS vinden dat er in Drenthe 
meerdere kleinere windmolenpar
ken moeten komen, die 200 tot 280 
megawatt aan stroom leveren in 
plaats van de 300 tot 450 die De 
Drentse Monden belooft. 

Dat park past alleen al vanwege 
de dreigende storing op de reuzen
telescoop Lofar niet in het gebied. 
Bovendien willen GS het 'draagver., 
mogen' van een gebied kunnen be
oordelen, maar het Rijk heeft daar
voor nog geen beleid. Wonen tus
sen windmolens bevordert de 
krimp en vernielt de openheid van 
het landschap. Het Drentse bestuur 
adviseert daarom normen op te 
stellen. Ook wil gedeputeerde Tan
ja Klip dat het gebied de kans krijgt 
de 'energieschuur' van Drenthe te 
worden met ruim baan voor zonne
panelen en aardwarmte. 

Klip staat achter de komst van 
windmolens, maar op beperkte 
schaal. "Die windenergie komt er, 
maar we willen wel graag bepalen 
waar." Als het onderzoek naar de 
milieugevolgen in 2012 klaar is, ligt 
er ook een Drents antwoord w., ,>r~ 

windmolens het beste kunnen. 

\ 
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SP-B~~g~~:O-d~~m p'ái' ::;~'~~" ~;;~'~;~d;~--'--'-""'" 
gig~ windmolenparken . 
Op de illformatieavond met betrekking tot de ontwikkeling van een giga windmolenpark 
op d~ Drentse Monden 30junij.l. was de . SP werkgroep Borger-Odoorn ook van dè partij. 
Deze ,actieve groep SP'ers staat-ï n de startblokken om op korte termijn een afdéling in de ge
meente Borger-Odoon~ op te richten. Dat dit nodig is bewijst o.a. de gang van zaken rond de 
ontwikkeling van het windmolenpark op de Drentse M6nden. Er wordt' op geen enkele wijze 
rekening gehouden met de belangen van omwonenden in dit gebied. De aanweZige SP'ers 
hebben met een fors aantal van de veelal boze aanwezigen gesprekken gevoerd. 

Ruud Hendriks van de wer~roep: 
Oude 'tijden van uit het veen herleven en het is of de machtsverhoudingen ruim een eeuw terug in 
de tijd gaan. Rijke investeerder; rUiken dewiftsten en inwoners ván de getroffen dorpen zullen zwaar 
moeten inleveren op hun leefmilieu en woÓo~enot. Daarbij is het juist deze groep die getroffen zal 
worden door een stevige waardedaling van hun woningen en ik heb nog nlemand gehoord over een 
reële schadeloosste)]ing. 

De SP is een partij die van oudsher natuurlijk juist wel kiest voor een duurzame opwekking van 
energie en zij staat dan ook zeker niet afwijzend t~genover wind energie. Maar kun je in dit geval nog 
spreken van duurzaam en milieu vriendelijk als honderden omwonenden getroffen zullen worden 
door een verpest leefklimaat als gevolg van geluidsoverlast, slagschaduwen horizon vervuiling. Om 
nog maar te zwijgen over de gevolgen voor flora en fauna die. çloor de activitei~en in het gebied zware 
schade op z;,ulen lopen. Daarbij zullen ook veel dieren als gevolg van'de magnetische velden die de 
molendynamo's af zullen geven een andere leefomgeving zoeken. Om dezelfde reden lijkt ook het 
Loftar project ten dode opgege:ven want ook hier is magnetische straling een ware stoorzender voor 
cie vele gevoelige ontvangers die deel uit maken van dit juist zo prachtige project. 
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Actiekrant tegen 
windmolens 
Door Bernd Otter 
Nieuw-Buinen In een acht pagina's 
tellende actiekrant gaat Platform 

· Storm het gevecht aan met de 
· komst van windpark De Drentse 

Monden in het veenkoloniale ge
bied van Borger-Odoom. In de 
krant wordt duideli jk gemaakt hoe 
enorm groot 70tot 110 windmolens 
worden. 

De gemeente Borger-Odoom 
legt uit dat zij nauwelijks invloed 
heeft op het project, omdat het rijk 
de regie heeft. De gemeente meldt 
dat er een officiële zienswijze 
wordt gestuurd op het onderzoek 
naar de milieugevolgen. De bedoe
ling van de actiekrant is dat zoveel 
mogelijk inwoners datzelfde doen. 
De krant wordt ook in Musselka
naal en een deel van Stadskanaal 

· verspreid. 
Het platform rekent voordat met 

het windpar k een investering is ge
moeid van zeker 420 miljoen euro 
en een subsidiebedrag van min- I 
stens 21 miljoen euro. Grondbezit-
ters die niet zelf investeren maar 
dat aan molenbouwer Raedthuys 
overlaten zouden zo'n 25.000 euro 
per jaar aan erfpacht krijgen. 

De initiatiefnemers stellen dat de 
windmolens een grote economi
sche impuls zijn voor de regio. 



• Strijd in Musselkanaal is er een 
in een lange serie 

Door Marcel Looden 
Musselkanaal De Vereniging Dorpsbelangen 
Musselkanaal (VDM) vecht tegen de plannen 
voor een groot windmolenpark op Drents 
grondgebied. Zij is niet de eerste in Oost
Groningen die de strijd aanbindt met deze 
grote draaiende gevaarten. De regio heeft al 
een hele geschiedenis op dit gebied. 

Die geschiedenis begon echt goed in De Le
the. Dat buurtschapje ligt bij Bellingwolde, 
aan de Duitse grens. Net over die grens wer
den, jaren geleden alweer, windmolens neer
gezet en daar kwamen de bewoners van De 
Lethe tegen in opstand. Ze wilden geen slag
schaduw, geen lawaai, geen landschapsver
vu,iling. De gemeente Bellingwedde kwam 
ook in actie, stapte naar de Duitse rechter 
maar ving bot. 

De gemeente Vlagtwedde maakte ook de 
stap naar de rechter, want ook zij zag Duitse 
ondernemingen vlakbij de grens windmo
lens neerzetten. Bij Bourtange en Ter Apel 
staan er nu van zulke parken. 'We werden in 
eerste instantie door de bouw verrast", zegt 
wethouder Herman Kuipers. 'We wisten van 
niets en zijn naar de rechter gestapt, maar we 
werden niet ontvankelijk verklaard. We heb
ben met Dui tse buurgemeenten nu wel afge
sproken dat ze ons informeren over zulke 
plannen in de grensstreek. Als Vlagtwedde 
zijn we niet gek op windmolens in dit gebied. 
We zien ze liever in gebieden met veel meer 
wind, op zee bijvoorbeeld, waar ze veel meer 
energie opleveren." 

Maar intussen staan er langs vrijwel de he-
. Ie Oost-Groninger grens wel Duitse wind
molens. Velen aan deze kant van de grens 
verfoeien ze._ITlaar er zijn ook voorstanders. 
Jan Overduin uit Sellingen bijvoorbeeld, 
voormalig Groenlinks-politicus. "Ik heb er 
geen problemen mee, al vind ik wel dat ze bij 
een toeristisch dorpje als Bourtange nietpas
-sen. Maar persoonlijk heb ik er geen last van. 
Ik hoor ze 's nachts ook ,maar val er heerlijk 
bij in slaap: 

Windmolens dus in het oosten maar nu 
dreigen ze, zo althans zullen de tegenstan
ders er over denken, ook op andere plekken te 
verrijzen. Voor het gebied nabij de N33, in de 
gemeenten Veendam en Menterwolde, ligt 
ereen plan voor een windmolen park op tafel. 

Twee ondernemingen willen er tientallen 
van die molens neerzetten, het ri jk en de pro
vincie ondersteunen de voornemens. De be
trokken gemeenten en honderden burgers 
zeggen echter 'nee' tegen die enorme voort
durend draaiende rotorbladen op grote 
hoogte in het noorden van Oost-Groningen. 
Die strijd loopt nog. 

De strijd in Musselkanaal, in het zuidwes
ten van de regio, is pas begonnen. Er ligt na
melijk een plan om net over de grens met 

Drenthe zeker zeventig wel heel grote mo
l~ns neer te zetten. Een onderneming en 
tientallen boeren zijn hier de initiatiefne
mers en o~k hier wil 'Den Haag' in prinàpe 
medewerkmgverlenen. Het rijk wil immers 
dat iedere provincie een bepaalde hoeveel
heid megawatt stroom gaat leveren via 
windmolens en dat stukje Drenthe nabij 
Musselkanaal is aangewezen als zogenoemd 
zoekgebied. 

Als de windmolens daar komen en ook die 

aan de N33, dan zullen de tegenstanders in 
Oost-Gronipgen dat voelen als een soort om
singeling. Aan alle grenzen van hun regio 
windmolens, ze moeten er niet aan denken. 
Ze zien die grote gevaarten als een groot ge
vaar voor de leefbaarheid. De voorstanders 
echter zullen het prachtig vinden en 
's avonds heerlijk in slaap vallen met het ge
luid van de wieken in de oren. 

@ marcel.loogen@dvhn.nl 
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Musselkanaal De piàrmen voor het 
Drentse Mondengebled, waartegen 
de Vereniging 'Dorpsbelangen 
Musselkanaal (VDM) zich nu ook 
verzet, omvatten de bouw van ze
ker ~event~g windmolens met een 

,hodgte van)SO tot 200 meter. Een 
onderneming' en veie boeren zijn 
de jnitiatiefnemers. \ 

Verzet tegen-de plannen leidde 
eind vorig jaar al tot 'een Platform 
Storm. Daarin verzamelden zich 
burgers die niets wilden weten van 
de windmolens op die locatie. Ze 

en vrezen s~agschaduw, 
last en landschapsver-

\ruiling. . 
"Enkele weken geleden zijn we 

een stichting geworc!en", zegt een 
woordvoerder van het platform. 
'We hebben een eigen website 
www.platformstorm.nl waarop we 
al het nieuws over de kwestie ver
melden. We geven 06k een nieuws
.brief l~it, waarop honderden men
-sen al e,en ,abonnement hebben:~ 

De stièhting is van plan de ko
.mende handtekeningen te verza
melen en roept mensen ook op be
zwaarschriften bij de rijksoverheid 
in te dienen. "Dat indienen van 
zienswijzen kan tot : 4 augustus", 
zegt de woordvoerder. "Dat is de ui-

--terste datum. Burgers kunnen op 
onze site alles over die procedure 
lezen. We hopen dat heel veel men
sen hun protest richting het rijk la
ten horen. Want de rijksoverheid 
·beslist hier uiteindeli jk over. We 
hopen te laten zien dat er heel wei
nig draagvlak is voor deze plannen 
en dat 'Den Haag' er daarom van af 
ziet. We, zijn absoluut 'niet tegen 
windmolens, maar niet op deze lo
catie. In dit landschap passen ze 
niet." 

z 
~ 
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Nee tegen 
Drentse 
molens 
• Dorpsbelangen Mussel
kanaal op de barricaden 
• 'Windmolenpark tast de 
leefbaarheid enorm aan' 

Door Marcel Looden 
Musselkanaal De Vereniging 
Dorps belangen Musselkanaal 
(VDM) komt in opstand tegen de 
plannen voor een groot windmo
lenpar k, net over de provinciegrens 
met Drenthe. Ze roept alle Mussel
kanaalsters op hun stem te laten 
horen. 

''Hopelijk protesteert de gemeen
te Stadskanaal ook", zegt voorzitter 
Henk Schiphuis van de VDM. "Door 
een massale afwijzing kunnen we 
de rijksoverheid er hopelijk toe be
wegen af te zien vandeze plannen." 

Het gaat bij deze plannen om de 
bouw van zeker zeventig windmo
lens van minstens 150 meter hoog 
in het Drentse Mondengebied, op 
korte afstand van Musselkanaal. 
Agrariërs en een projectontwikke
laar willen de molens neerzetten, 
maar veel bewoners van dorpen als 

Nieuw-Buinen en Buinerveen zijn 
faliekant tegen. "Ze vrezen lawaaio
verlast, slagschaduwen aantasting 
van het landschap", zegt Schip huis. 
"Het verzet is echt massaal." 

En bij dat verzet sluit de VDM 
zich nu aan. "Als de molens er ko
men, zien we ze in ons dorp overal." 
Schiphuis wijst op de plannen om 
aan de Drentse kant van Musselka
naal het oude treinstation op te 
knappen en er een park aan te leg
gen. ''Dat moet toeristen lokken en 
.de leefbaarheid vergroten. We be
nadrukken daarbij het mooie uit
zicht op de Hondsrug. Maar juist 
daar zouden de molens komen. Ik 
heb niets tegen windmolens, maar 
niet zo massaal en niet zo groot." 

Schiphuis wil de rijksoverheid 
een protest laten horen. "Die beslist 
uiteindelijk. Hopelijk laten veel 
Musselkanaalsters zich ook horen. 
Dat kan via de website van het Plat
form Storm. Dat is opgericht door 
Drentse tegenstanders." 

Het adres van de website is 
www.platformstorm.nl. 

@ marcel.looden@dvhn.nl 

We laten zeker van ons horen' 

Musselkanaal Wethouder Jan Bes
sembinders verzekert dat de ge
meente Stadskanaal haar stem zal 
laten horen bij het rijk. Hij wijst er 
wel op da t de provincie Drenthe zo
genoemde zoekgebieden voor het 
plaatsen van windmolens heeft 
aangewezen. 

ot 

"En daar hoort het Mondenge
bied ook bij. Voor dit plan komt een 
startnotitie, waarin ook de milieu
effecten staan. Daar reageren we 
absoluut op. Zo kan ik me goed 
voorstellen dat we aandringen op 
een maximale afstand tussen mo
lens en Musselkanaal." 
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een nieuwe start gemaakt." schril,tken", gruwt ook Jan I plaats van tegenirerken,,',e In 

Wethouder Jacob Bruintjes Nieboer, 'die de , winkeliers groepsverband de bou~''tà'n 
,van de getroffen gemeente v.ertègenwoordigt. Gemeente een windmolen willen ' filla1t-
Borger-Odoorn brom t ook: . en provi~c~e eieren. Ook hoopt 
"Waar zich nu de. akkers be- ,'staan ~~chte- , hij' de lokale"~-
'{inden.staat straks om de 500 loos. Vanwege de . nomie aan t~ J,p.-
~eter een windmolen. Er zijh omvang van ,het gen" " met f~~r 
twee oplossingen: ogen dicht- project maakt het windmolen"oR 
doen of de,gordijnen sluiten." Rijk · alle belang- derh:óudsbedrljl, 
Bruintjes'vreest'dat Den Haag rijke beslissin- en'op langère1b'-
zomaar wat lege plekken'op de gen, protest IS on- mijn een ' hJPW-
landkaart.prikt voor windmo- mogelijk. modern .:-:: I'f! 
lens. "Altijd ver bij Den Haag De Drentse enet:gienetwer. 
vandaan." i Veenkoloniën waarbij de, win -

"Het kan bewoners ' wëgja- met zijn verge- molens door 'iO -
gen en vooral nieuwe menSen, zichten en lint- nep'anelen r \tbr-
die we h~rd nodig hebben, af- ,.dorpen zijn ont- vangen kanOn 
~===--_~=~ ______ s,taan . door het worden. - '.~ ~~ 

grootschalig af- Eenaantaly.j -
graven van turf in voorgaande, ' dende dorpelingen moe(~r 
gouden eeuwen. Nu trekt de , nietsvanhebbenenheeftZîC'h 
jeugd weg, is de bereikbaar-' verenigd in actiegroep Plat
heid slecht en kwakkelt ' de ferm Storm. "Iedereen hier 
economie. wil groene energie, alleen lie-
. Niet iede~een is boos. Boe- ver niet önaangekondigdjrmde 

ren met landbouwgrond kun- eigen achtertuin,'~, is hetmbt
nen per megawatt 11.000 tot to. Bestuurslid Karl Voshaart 
13.000 euro huur per jaar voor uit Nieuw-Buirten heeft n
hun grond beuren. "Klopt", middels 500 medestanders. "Ik 
zegt Harbert ten Have, gebo- ben verbaasd dat'planneh ~zo 
ren Veendammer en oprichter ver gevorderd zijn, voordat de 
van projectontwikkelaar bewoners op de hoogte~ Vfflr-
Duurzame Energieproductie den gesteld." , 
Exloërmond. "Maarbekijkhet "O,f het par~ daadwel!keH.·k 
eens anders. Nederland wil verrijst;hangtafvanhèteffe t 
duurzame energie, en de over- dat het heeft op de leefof!!g'f'l
heid heeft voorwaarden· ge- ving, gezondheid en natuur 
sc.hapen voor ondernemers van hef gebied'~,\aat een Jan 
om met ideeën te komen. We van Diepen van het ministe~je 
steken onze nek uit, door met van Economische Zake,n~-
40 Doeren een bv op te richten ten, vermoeid, nadat hij.de he
en ons geld erin te steken. Als Ie inspraakavond werd be
het párk niet doorgaat,.is dat stookt met vragen. Drenthe 
voor ons boeren een strop, we hield als enige provincie tot nu 
hebben inmiddels tonnen ge- toe windmolens buiten de 
investeerdinvergunningenen d~ur. Maar een vergelijkbaar 
onderzoek." park in Urk heeft inmiddels 
. Ten. Have droomt van om- groen licht gekregen, ondanks 
wonenden die hem steunenJn heftige protesten. 
~ <' 

.,' -, 
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, Door Bouke ,Nielsen 
Eemshaven Even wat cijfers: 81 
windparken met 'in totaal 6200 
windmolens leveren zo'n 28'.000 . 
megawatt aan elektriciteit. Die 
hoeveelheid elektriciteit is on
geveer vier keer zoveel als er 
straks in de Eemshaven wordt 
geproduceerd. Met die productie 
kan Nederland jaarlijks . twee 
keer van stroom worden voor
zien. Zo heeft u even een indruk 
van wat zich op het Duitse deel 
van de Noordzee afspeelt. 

De komende jaren wordt de 
Duitse . N'oordzee volgebouwd 

met windparken. Een groot deel 
van de. 81 parken zit. nog in de 
planningsfase. Daar; . ziJn ilog 
geen vergunningen voor afgege
ven. Maar Duitsland heeft be
sloten om met kemernergie te 
stoppen en dus is. de druk om 
naar andere vormen van ener
giewinning te zoeken groot. 

. Het havenschap Groningen 
Seaports hoopt een . graa~J~ 
mee te pikken vande drukte die 
de bouw van de windparken 
gaat opleveren, Gèschat wordt 
dat tot 2020 ongeveer 10.000 
mensen werk zullen vinden bij 

de bouw van dat woud aan 
windmoleQs op zee. Voor de 
bO\lw van ,eenpark met dertig 
rriolefi~ Zijn 400 tot 520. mensen 
nodig, van wie een derde deel 
. zijn werkopzeemoetuitvoeren. 
. Er kan alleen met rustig weer op 
zee worden. gewerkt. Daardoor 
zijn er maar ongeveer vijftig 
werkbare. dagen per jaar. 

.En dan hebben we het nog 
niet eens over het werk als de 
molens er staan. Er zit namelijk 
veel onderhoud aan de molens, 
die veel te lijden hebben van de 
stormen en zout water. 

• I,.rg~litniik 
. :In ·aanbouw. 

• Gqedgekeurd 

• G'eplarid . 

/ . , 
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. --------Jurist hekelt -opzet 
windmolen-avond I 

• Veel bezoekers hebben 
volgens jurist voor niets 
zienswijze ingediend 
Door Marieke Kwak 

2e Exloêrmond Veel bezoekers 
van de inspraakavond over wind':' 
molens, gisteravond in 2e Exloër
mond, hebben voor niets hun be
zwaren zwart op wit laten zetten. 
Dit zegt jurist Ton Oosterbaan, die 
zelf aanwezig was. "De bezoekers 
krijgen geen goede itleg~ver de 
proceduré', constateerde hij hal
verwege de bijeenkomst. "Ze den
ken dat ze bezwaar kunnen maken 
tegen de komst van de molens, 
maar dat kan niet. Het gaat hier om 
de milieu -effectrapportage." 

De bijeenkomst in horecacen
trum Spa werd bezocht door zo'n 
driehonderd mensen. Veel omwo
nenden zijn boos en voelen zich 
overvallen door de plannen voor 
pakweg honderd windturbines in 
de Veenkoloniën. Volgens hen zijn 
die alleen goed voor de portemon
nee van de boeren. 

Zij dachten dat zij gisteravond 
hun ei kwijt konden tijdens een 
open discussie, maar dat was niet 
het geval. Wel konden zij aandiver
se tafeltjes informatie krijgen over 
de plannen. Ook konden ze een zo
geheten zienswijze laten notule
ren, over wat er volgens hen in voor 
de milieu-effectrapportage zou 
moeten worden onderzocht. Die 
opzet bleek echter niet helder. 

Oosterbaan nam de proef op de 
som door zelf een zienswijze in te 
dienen, waarbij hij zich uitsprak te

l, gen de komst .van de molens. "Die 

.~ 

mevrouw wilde weten waarom en 
zei dat het zou worden meegeno
men, zoals .dat heet. De mensen 
kunnen alles zeggen, zelfs dat de 
molens rood moeten worden, en 
het wordt kennelijk allemaal 'mee
genomen'. Maar er gebeurt niets 
mee als die zienswijze niet over de 
milieu-effectrapportage gaat. Dat 
hebber) de bezoekers niet in de ga
ten." 

Volgens Jan van Diepen van Bin
nenlandse Zaken heeft dat minis
terie zijn best gedaan de mensen 
goed te informeren. Hij wijst erop 
da t zienswij zen tegen het plan later 
nog kunnen worden ingediend. 

Het windmolenpark is eêh initia
tief van zo'n tachtig boeren en 
windmolenbouwer Raedthuys. Zij 
willen in het gebied van Gasselter
nijveen tot Valthermond molens 
neerzetten die 300 tot 450 mega
watt kunnen opwekken. Tegen de 
molens is veel verzet, onder meer 
van de actiegroep Platform Storm. 
De tegenstanders vinden het park 
te groot en vrezen onder meer dat 
ze 's nachts door het lawaai geen 
oog meer dichtdoen. Ook betreu
ren zij dat het open landschap door 
de windmolens verdwijnt. 

Vul de klimaatenquête in! 
Dagblad van het Noorden peilt 
samen met de Drentse en Gro
ninger Milieufederaties de stem
ing over ons klimaat. Wat willen 
we wel en niet als het in de toe
komst duurzamer moet? Vul 
daarom de klimaatenquête in op 
www.dvhn.nl . Dat kan tot 9 juli. 
De resultaten worden in de krant 
gepubliceerd. 

:. 



door LlESBETH OELEN en EDWIN VAN DER SCHOOT 

TWEEDE EXLOËRMOND, maandag 
Boer.en die hun za'kken vullen ten koste van het historisch 

landschap in Drenthe. Dat is de uitleg die veel lokale bewoners 
uit de dorpen in de Veenkoloniën geven nu hun magistrale uit
zicht bedreigd wordt door,. het grootste windpark van Neder
land. "Wij stoppen elk voorjaar twee ton in de grond, en hopen 
dat we lie~ er weel: uit krijgen", pareert Jan Hendrik Rotgers, 
een 39-jarige akkerbouwer. "Laat ons ook wat verdienen." Ver
slag, uit een tot op het bot verdeelde gemeenschap: "MUn kind 
gaat niet meer met het jouwe om!" Waar lokale ambtenaren 
moeten toekijken hoe het rijk hen de regie heeft afgenomen. 

De vlam sloeg op een in
spraakavond herhaaldelijk in 
de pan, bijvoorbeeld toen het 
gerucht de ronde deed dat de 
lokale Rabobank de deuren 
zou sluiten voor elke boer die 
het zou wagen een windmolen 
op zijn land te zetten. Honder
den inwoners van Nieuw-Bui
nen, Drouwenermond en Eer
ste en Tweede Exloërmond 
liepen ,massaal uit naar de eni
ge kroeg van laatstgenoemd 
dorp, om teh,oren wat hen bo
ven 't hoofd. hangt. 

Watertoren 
Vergunningsaanvragen 

houden rekening met een park 
tot 450 megawatt ' (150 stan
daardmolens), genoeg. om het 
hele land van Bartje van 
stroom te voorzien. Ze zijn in
cl usief wieken tot 200 meter 
hoog, in een gebied waar nu de 
48 meter tellende rode bakste
nen watertoren van Stadska
naal de horizon domineert. 

Mirjam Goudriaan liet vijf ' 
jaar geleden huis en haard in 
Bodegraven. achter om een 

• Wethouder JacobBruintjes in het 
veld: " Waar ?ich nu de akkers 

bevinden staat straks om de 500' 
meter een windmolen. Er zijn tw~ 
oplossingen: ogen dichtdoen of de 

gordijnen sluiten." 

nieuw bestaan op te bouwen 
in Nieuw-Buinen. "Vanuit on
ze serre kijkje ver over de lan
derijen. Straks kan ik zeggen 
dat ik in een windmolenpark 
woon", pruilt Goudriaan, 
wier 'paleisje' onlangs volle
dig afbrandde. "Met hulp van 
de buren hebben we net weer 

'l'> 
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VEENKOWNIËN - De Veenko· 
loniën staan bekend om haar ka· 
rakteristi~ke vrije uitzicht. Gaat 
dat binnenkort V9orgoed ver· 
dwijnen? Een groep bewoners 
uit de Veenkoloniën vreest voor 
dit toekomstbeeld ' en hebben 
daarom de koppen bij elkaar ge· 
stoken. Platfonnstonnnl is een 
initiatief van bewoners om te in· 
fonneren' over plannen voor de 
ontwikkeling van een windm0-
lenpark in hun woonomgeving. 

De plannen voor· het plaatsen 
van windmolens omvat een park 
van zeventig windmolens, met een 
piekhoogte van bijna 200 meter, 
tussen Buinen en Exloo. "Veel 
mensen in de gemeenten Borger
Odoom én Stadskanaal zijn zeer 
bezorgd over deze plannen. Wat 
ons verontrust is dat het merendeel 
van de bewoners niet op de hoogte 
is van de plannen om een windmo
lenpark te realiseren. Besluiten, in 
welke vorm dan ook, moeten sa
men met de bewoners, lokale over
heid, provincie en het rijk worden 
genomen. Het kan niet zo .zijn dat 
door de grootschaligheid van het 
project de gemeente Borger
Odoom en provincie Drenthe' geen 
inspraak lcrijgen in de plaIUlen van 
de rijksoverheid. De kostbare om

,geving van rust en ruimte in onze 
Veenkoloniën g(!at ons allemaal 
aan", aldus een woordvoerder. 

Gevolgen 
Op de website www.platform
storm.nl informeert het platform 
over de gevolgen van de windmo
lens. "Om een indruk te geven van 
de impact van de windmolens: de 
watertoren in Stadskanaal is 48 
meter heag: ~'lHM"t1lli6gfê van' 
een windmolen is 135 meter en de 
tiphoogte (van de wieken) is 'bijna 
200 meter. Dat is bijna vier keer zo 
hoog! Je kunt je duswel eenb eeld 
vormen wat dit betekent voor het 
landschap." 

Aanfluiting 
Er is een opinieonderzoek ' wind
energie verricht, 'maar dat is vol
gens het Platform Storm een ,aan
fluiting. "Er Zijn maar 437 mensen 
benaderd op een inwoneraantal 
van ruim 26.000 inwoners in de ge
meente Borger-Odoom. Daarvan 
hebben er 150 gereageerd, wat dus 
maar een half procent van het tota
le aantal inwoners is. Je kan daar
op geen betrouwbaar beeld vor
men en je conclusies trekken." 

WFAR 
, Ook bij de radiotelescoop LOF AR 
in Exloo zi1n ze niet blij met de 
komst van een eventueel windmo
lenpark. "LOF AR krijgt daar last 
van als het te dichtbij,eeIi antenne
veld staat Het ' ~ote project De 

staan uit 70 tot 90 grote windmo
lens, waarvan een aantal binnen 
een afstand van vier kilometer van 
het centrale LOF AR-gebied zouden 
komen te staan. Een grens,van vier 
kilometer is nog aanvaardbaar, 
maar als er molens dichterbij ko
men te staan kunnen , wij bepaalde 
onderzoeken, waarvoor LOF AR 
met overheidssubsidie is gebouwd, 
niet meer uitvoeren", zegt project
manager Peter Bennema. Op dit 
moment is Astron beiig om de in
vloed van windmolens op de nieu-
we radiotelescoop goed te onder
zoeken. "Dat is geen eenvoudige 
opgave, omdat er nog geen voor
beelden zijn van een dergelijke ge
voelige ontvangstinstallatie en 
windmolens." 
De provincie Drenthe heeft een 
omgevingsvisie opgesteld en daar-
in waren in eerste instantie de ge
meente Coevorden en Emmen als . 
zoekgebied voor windenergie opge
nomen. "Bij de vaststelJing ervan 
zijn de gemeente Borger-Odoom . ' 
en Aa en Hunze ook meegenomen 
als zoe~gebied. Juist binnen onze 
gemeente is toentertijd een groot
schalig windinitiatief bij de. Rijks
overheid als plan ingediend", zegt 
Henk Brink namens de gemeente 
Borger-Odoom. Die ' gemeente 
heeft vorig jaar een ' eigen Struc
tuurvisie geschreven, waarin op 
het gebied van windenergie is aan
gegeven dat de gemeente geen 
groot windmolenpark als De Mon- , 
den binnen de gemeentegrenzen 

Wie meer Wil weten over de activi
teiten van het Platform Storm, kan 
zich aanmelden ' voor de nieuws
brief door een e-malI te sturen naar 
platformstormborgerodoom@ 
gmail.com. 

wil. De raad heeft deze visie aange
nomen, ,maar het Rijk zou eventu- . 
eel zijn eigen koers kunnen volgen. I 
"Nu willen we een gebiedsplan ma- ~ 
ken, zodat we in ieder geval op ba- l 
sis van gedegen onderzoek een be
sluit kunnen nemen. Dat plan moet 
éigenlijk op 1 januari 2012 klaar 
zijn." . 

Bijeenkomst 
Binnenkort wordt een Milieu Ef
fect Rapportage (MER) gemaakt 
voor windpark De Drentse Mon
den. Daarbij worden (mogelijke) 
milieueffecten, zoals leefomge
vingskwaliteit (mens), gezondheid, 
landschap, natuur, bodem en water 

, in beeld gebracht, zodat de effec
ten een volwaardige rol spelen bij 
de' besluitvorming. Morgen (don
derdag) organiseert de overheid 
vanaf 19.00 uur een informatiebij
eenkomst in horecacentrum Spa in 
Tweede Exloërmond. "Het feit dat 
er al een startnotitie is en straks 
een MER; geeft wel aan dat het 
Rijk dit project er gewoon door wil 
drukken", aldus Platform Storm. 
"Wij roepen dan ook iedereen op 
om deze notitie goed door te lezen 
en morgenavond naar Tweede Ex
loërmond te komen Qm zich goed te 
laten inform~en." De startnotitie 
over windpark Drentse Monden is 
te vinden op de website 
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• Het buurthuis Buinerveen is net groot genoeg voor de informatiebijeenkomst tegen windmolens. Foto: Harry Tielman 

'Onze actie: die molens l<omen er niet' 
REPORTAGE 
ACTIE PLATFORM STORM 

• Bomvol buurthuis be
looft storm over molens in 
Borger-Odoom 

Door Bernd Otter 
Buinerveen Meer dan tweehon
derd mensen, meest tegenstanders 
van windmolens, vulden gister
avond het snikhete buurthuis van 
Buinerveen. Platform Storm had 
zo'n opkomst wel zien aankomen 
nu het rijk en de initiatiefnemers 
voorwindpark De Drentse Monden 
de procedure zijn begonnen. Ze 
willen windmolens die goed zijn 
voor 300 tot 450 megawatt plaatsen 
in het mondengebied tussen Gas
seltemi jveen en Valthermond. A p
plaus klinkt als het platform het 
doel duidelijkmaakt. "Onze actie: 
die molens komen er niet." . 

Discussies over het twijfelachti
ge rendement van windmolens op 
land, over planschadevergoedingen 
wegens waardevermindering of 

zelfs onverkoopbaarheid van hui
zen of de onmogelijkheid van de 
gemeente Borger-Odoom om het 
molenplan tegen te houden, wor
den snel afgebroken. In plaats daar
van geldt maar een ding: hoe kun
nen de inwoners zorgen dat die 
dingen er niet komen? 

De meest militante bezoekers 
van de informatiebijeenkomstver
wachten helemaal niets van pro
vincie en gemeente, want het rijk 
kan de regio met de Crisis- en Her
stelwet in de hand zo'n plan ge
woon 'door de strot duwen'. Dat 
sprrrkt de jurist die Platform Storm 
in de arm heeft genomen niet te
gen. De bezwaarprocedures die 
normaal zijn voor een bestem
mingsplan, een bouw- of milieu
vergunning worden bijna direct 
een beroepsprocedure bij de Raad 
van State. Want het rijk heeft haast 
om te voldoen aan de Europese af
spraak dat er in ons land 6000 me
gawatt aan windenergie komt. 

Jurist Ton Oosterbaan ziet niet
temin legio wetten en regels waar 
zo'n plan toch aan moet voldoen en 

die aangegrepen kunnen worden. 
''Het is koehandel: geen windmo
lens of anders liever veertig dan 
honderdveertig." Maar als tegen de 
molens gevochten moet worden, is 
het volgens hem zaak direct met 
goed gefundeerde bezwaren te ko
men. Als Platform Storm namens 
zoveel mogelijk inwoners, als af
zonderlijke dorpen en als individu
ele inwoner. 

De meeste aanwezigen zijn er 
klaar voor, getuige de soms felle re
acties. 'Zet ze maar aan de grens', 
Vergeet de unieke cultuurhistori-

sche waarde van de Veenkoloniën 
niet', Wie wordt er beter van? Wij 
niet'. Hooivorken komen er nog 
niet aan te pas, maar de opkomst in 
Buinerveen maakt wel duidelijk 
dat het in Borger-Odoom niet an
ders is dan Aa en Hunze. De izorgen 
over de windgiganten maken veel 
mensen bereid tot actie. De oproep 
donderdagavond naar een inloop
avond van het rijk te komen in ho
recacentrum Spa in 2e Exloërmond 
wordt gezaaid in vruchtbare grond. 

@ bernd.otter@dvhn.nl 

Doe mee aan de klimaatenquête 
Dagblad van het Noorden peilt de komende weken de mening van Gro· 
ningers en Drenten over milieumaatregelen. In samenwerking met de 
Natuur- en Milieufederaties in beide provincies is een klimaatenquête 
opgesteld. U kunt op twee manieren meedoen aan de Klimaat Enquête 
van het Noorden van de Milieufederaties Drenthe en Groningen én Dag
blad van het Noorden. Vul de vragenlijst uit de zaterdagkrant in, knip 
deze uit en stuur hem voor 9 juli op naar: 
Dagblad van het Noorden, o.v.v. klimaatenquête, Antwoordnummer 37 
9700 VB Groningen. 
U kunt de vragenlijst ook digitaal invullen. Hij staat tot 9 juli op 
www.dvhn.nl. 
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Onderzoel{ milieueffecten windparl{ 
• Initiatiefnemers be
nieuwd naar de knelpun
ten plaatsing windmolens 
• Informatieavond in 2e 
Exloërmond over gevolgen 
voor natuur 

Door Bernd Otter 
Exloo/Den Haag Het rijk begint 
deze week het onderzoek naar de 
gevolgen van een grootschalig 
windmolenpark in het veenkolo
niale deel van gemeente Borger
Odoorn. Met een startnotitie over 
de milieueffecten (MER) begint het 
proces dat de plaatsing van naar 
schatting zeventig windmolens in 

het gebied mogelijk moet maken. 
Voor de initiatiefnemers van 
Windpark De Drentse Monden is 
het een belangrijk moment, omdat 
nu duidelijk wordt of het project in 
te passen valt in het gebied. Onder
zocht worden zaken als slagscha
duw, lawaai, gevolgen voor flora en 
fauna, maar ook de elektromagne
tische straling die voor radioteles
coop Lofar een grote zorg is. 
>(In het onderzoek naar de milieu
effecten wordt niet gekeken naar 
het emotionele verzet van inwo
ners of de politiek tegen de drasti
sche ingreep in het landschap. Uit
eindelijk gaat het rijk over de be
slissing of het project door kan 
gaan of niet en in welke vorm en 

omvang. Volgens de initiatiefne
mers Raedthuys en stichting Duur
zame Energie uit Ie Exloërmond 
kan het onderzoek wel een eind 
maken aan een reeks negatieve ge
voelens over de komst van een 
grootschalig windpark in het ge
bied. 

Harbert ten Have van Duurzame 
Energie (waarin zo'n tachtig grond
eigenaren rond 1 e en 2" Exloërmond 
zich hebben verenigd) zegt dat de 
discussie moet gaan over de plek 
van windmolenparken aan de hand 
van de regels die in dit land gelden. 
Hij zegt er dan alle vertrouwen in te 
hebben dat het plan overeind blijft. 
De knelpunten worden duidelijk en 
ook of daar wat aan gedaan kan 

worden. "Emoties spelen overal een 
rol, maar het rijk coördineert niet 
voor niks deze grote projecten." 

Volgens Raedthuys, die zo'n zes
tig grondeigenaren in het gebied 
tussen Gasselternijveen en Val
th er mond aan zich heeft gebonden, 
is het windpark vooral een grote 
kans voor de boeren in het gebied 
en daarmee voor de lokale econo
mie. Voorlopig groeit - net als in 
buurgemeente Aa en Hunze het 
verzet tegen,de windmolens. Op 30 
juni is er in horecacentrum Spa in 2e 

Exloërmond een informatiebijeen
komst over het milieueffectenon
derzoek. 

@ bernd.otter@dvhn.nl 



platfoïjuSiorm-iï-odigt-1ï-tiIi-v'oor de"" 
volgende grote vergadering in het , 
Dorpshuis Buinetveen .,--' 
,op maandag 27 juni a.s. aanvang 
20.00 uur zaal open 19.30 uur 
Zoals u w;eet zijn diverse grondeigenaren bezig met de ontwikkeling . . h . d , van gt-
ganusc. e .WIn molenp~ken in de Provincie Groningen en Drenthe doordat dá ' 
Ov~rheld In Den Ha~g In het kader van de Rijksstimuleringsregeling bij grote 
proJecten zeI! de regte voert, staan gemeente en provincie buitenspel. Hierdoor 
kunnen ook In uw. gemeepte zomaar me ga grote windmolenparken of zonnepa- , 
nelenparken on~eld worden, zonder een breed maatschappelijke discussie. 
Voor gemeenten Zit het probleem dan ook in de waardedaling van woningen en 
de WOZ waarden. 

Platform Storm is o~ktegen het plaatsen van windmolens in andere gebieden zoals: 
,Dre.ntsemondengebled www.platformstorm.nl 
Re~o Anllerveenschekanaal http:ï / tegenwin,dhunzeda1.nl 
Reg~o N33 www.tegenwindn33.nl 

Platformstörm nodigt u uit voor de volgende grote vergaderihg in h~t Dorpshuis Buriter
veen op Maandag 27 ~uni 2011 aanvang 20.00uur zaal open 19.30 uur. Kijk ter voor bere i
dmg eens op de webSIte www.platformstorm.nl en meldt u aan voor .de nieu'fsbrieven 

PlatformStorm 
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Politiek café over windenergie in Gasseltemijveen 
Op 28 juni 2011 organiseert de afdeling Aa en Hunze van de PvdA een politiek café over wind en andere duurzame 
energie in Gasselternijveen. Op dit moment is er geen politieke meerderheid voor windenergie in Aa en Hunze. De 

"""" i PvdA wil opnieuw in gesprek met inwoners, van de gemeente om over dit belangrijke onderwerp te praten en wil 
! weten hoe Zij aankijken tegen windenergie en andere vormen van duurzame e,nergie. 

De discussie over windenergie in Aa en Hunze is v<;>lop losgebarsten. Samen met andere vormen van duurzame energiewinning 
kan windenergie een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Aa en Hunze. 
De PvdA hield hierover eerder al een politiek café in Spijkerboor. Ook in de omgeving van Gasselternijveen is er sprake van 
een initiatief om windmolens te plaatsen. 

I De PvdA heeft zich tijdens de marktplaats op 8 juni j1. over dit onderwerp uitgesproken met een NEE, TENZIJ aan een heel 
I aantal voorwaarden is voldaan. Hierbij gaat het ondermeer om garanties ten aanzien van draagvlak, geluidshinder, slagschaduw 
I en de leefbaarheid van een gebied in brede zin .. 

I Windenergie moet een duidelijke meerwaarde hebben voor de inwoners van ,een gebied. De initi/ltief nemers en de gemeente 
I dienen draagvlak te creëren voor duurzame initiatieven. 

Het politiek café is nu bedoeld om informatie uit te wisselen met 'de bewoners over de voor- .en nadelen van windenergie en de 
, voorwaarden waaronder je het eventueel wel zou willeh. En als we geen windenergie willen, kunnen we dan de zo belangrijke 
klimaatdoelstelJingen~ C02 reductie, wel bereiken? Hoe zou dat dan moeten? 

I Presentaties zullen ondermeer worde:n. verz'brgd door Hans Hornstra (lid van Provinciale Staten van Drenthe) en Bert Hadde
ringh (namens de gemeenteràadsfractiè van de PvdÁ.) , De initianefnemers zullen' hun plannen over windenergie toelichten ,en 
ook de bezorgde inwoners,zullen uitgebreid aan het woord komen en met elkaar in gesprek gaan. ' ' 

! De bijeenkomst vindt op 28"jU~i plaats indorpshuis 't Roem,"'~gi~t om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. 
, 

-

~- .. _-, =~=~ .. _---
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~n, Munniksma (PV~ wH met stemming ved~i{i W()Cli is Mun~ de.~.09~~·t~t}omegawattg:rQ.ot,IIlO~t 
. " p:'~~i~~an 280 megawa1i.t:~) vet- niksma h0.0~\f(jl ·&it het hem lukt wor~~~} Vo0J;. het park wmdt een 

.~ . '. aan windenergie itlf.r~rP;~:", het aantal windmolens te begren- miJi!élJ~ff:eG~PI'1~rtage op'.g~tet~~ 
'.. :toestaan. Uitgaande van ~tteï: 7;en.'Het i&~'pase'erd op een eerder Alleen al dit park - dat vQld:o~nde 
pji ", male vermogen van 3 mega- 'gemaakte àf~~ met het ~ijk, z0~,iijn om de hele Drentse 1;?evol

.. wa,tÇ pet stuk betekent dit dat in Waarin öns·àaFi.deel op tussen 200 king'vanstroomtevoorzien-over-
. A~linthe hooguit zo'n ' negentig en 280 rneg .. werd bepàald: stijgt de Drentse am.bities. En er 

;:~ . , t1iii;l:>i~es zullen verrijzen, Gistel'eà 'ê0r het mi~t€- .. <{. 't nog ve~\F!(l:e~r aan, zo ver-
<'~ "'< .. ,;~<ris.€4ijrrÎijker nog minder'"ii rie van Econ0mi~; Landbouw e " . ht men · 'lP het provincieh~is. 
,<'ID.e" pWYlncie beschikt ,niet o~i.'\ novatie (Eli) ien èe:rste Dré ,,, rènthe houdt rekening met totaal 
Itj.aebt$l,Î.ddelen het p1.a(ep:p: tq9.~: .... p~.Yoor wjndtllOlens in behande-- dert:igJ~:[O~ere en ~deinere plá:nnen, 
:, .' '.~~~ ,te handh~t~ ' . 'i"~ "~ ~g:nol'P.:!*" lf{etgaat, om het gqed ~0or totaal zo~n t50 MW. 
." ' ~en dIe -groter ZIJ Ue ~~en~~' Mpnden In de'ge- M#,n ma wl{'\1i.a;lIilY,ifil-&,!!P: ta·et.,. 

Nt: -. -"A{'~etri jkde' pa,r.tij- , ->, • . 'ê'è :B'Óf~~~@r(~brn, dat tusse:n S8Ja; aa n gebfedsvi5f vqot dè 

~eç~~~~Fl,t; 
.:ID.@ 

visie moet &'Üna €lJ,i~ ' , . ,~~~ 
gaan aangeven waar pi , ts' is.vo.or 
windmolens. . ( 
. De gedeputeerde wil o.Qkkijken 

naar de revenuen van windep.ergie. 
Hij noemt het merkwàätP,l:i,goda.t via 

. _. '-'. - ~ : l ",:.!J .'1t""".!' 
deze fors gesubsidieerd.e beffrijfs-
tak gtoJ<1deigenaien riartttt. rêtldè-
menten kunnenl behal ,'ek . de! 
gemeenschap zou moe profite- :;., 
rea van de windm vin;"J"!, 
Munniksma. 

..:;. . . . '~'.~' '}r:~, ,~: ~ 
------====~==~~~==~ --~~----~==~~~==~~~-=================F== 
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Meer w-indlllolens boven Schier 
• Toestemming voor 80 
turbines extra, Noorden 
. hoopt op nog meer 

Door John Geijp 
Groningen/Eemshaven Boven 
;Sthiermonnikoog mog~n op 
:~9rte. trermijtllg eens..80 wind
i!iÏlO~ifs~Wofdeti 'gebouwd naast 

~- ~ , ,": _~ ' . "-, I 1 
;~è' 12§. tu,rbmes dIe h~t DUItse 
Ba.rd Engineering daarwil plaat
~Eiti. Ulltblijkt uit het Structuur
plan, "'yoor Infrastructuur en 
Ruimte dat minister Schulz 

heeft gepresenteerd. Tot nu toe 
was er juridisch slechts ruimte 
voor de 600 megawi;ltt die Bard 
inhet gebied in de Duitse Bocht, 
50 kilometer' ten noorden van 
het w~ádeJ.).eilapd aan elektrici
tei ,·fa; . "'IfF;tluceren. De grens 

" l!gt nu bij 1000 megawatt. 
DÏl'ecteur Ge rit van Werven 

van En~rgy Valley, het platform 
datde groei van dè energiesector 
in Noord-Nederland nastreeft, 
spreekt voorzichtig . van goed 
nieuws. Het Noorden zou boven 
Schiermonnikoog graag een 

concentratie zien van alle wind
molens (met een capaciteit van 
nog zo'n 5000 megawatt) waar
van Nederland hoopt dat die tot 
2020 :norden gebouwd. Uit
gangspunt is nu nog een sprei
ding over verschillende locaties 
op de Noordzee, maar Energy 
Valley stelt dat een concentratie 
bouwen onderhoud van de tur
bines doelmatiger en de opge
wekte stroom daarmee goedko
per maakt. De Eemshaven zou 
dan uitvalsbasis moeten zijn 
voor allerlei bedrijven. 

In de bescheiden verruiming 
voor het windparkgebied ziet 
Van Werven "een mogelijkheid" 
dat het kabinet wil praten over 
de noordeli jke ambities. Uit de 
plannen van minister Maxime 
Verhagen maakt hij op dat het 
kabinet de noodzaak van offsho
re wind onderschrijft, ondanks 
dat de subsidies momenteel 
vooral naar andere bronnen van 
duurzame energie gaan. Zo wil 
de minister nu in navolging van 
de pleitbezorgers van offshore 
wind dat Tennet, beheerder van 

I 
het landelijk stroomnet, de aan
sluiting van windmolenparken 
op zee betaalt. Nu draaien de ex
ploitanten daar nog voor op. Van 
Werven: "Als dat verandert kan 
dat met onder meer de concen
tratie van windmolens een ver
laging van de kostprijs van de 
elektriciteit van zeker 40 pro
c.ent betekenen. Dan zit je op bij
na hetzelfde kostenniveau als 
van energie die afkomstig is van 
windmolens op land. En dan kan 
het met offshore wind al snel de . j 
goede kant opgaan." 

Duitse 'draai' verrast NMa 
De Nederlandse Mededin
gingsautoriteit NMa is verrast 
door het besluit van Duitsland 
om zijn kerncentrales te,slui
ten. De kernstop kan volgens 
NMa-bestuurslid Jaap de 
Keijzer leiden tot schaarste. . 
"De ommezwaai heeft'directe 
gevolgen voor de beschikba
re productiecapaciteit. Door 
de snelheid kan d~ markt dit 
niet opvangen met investerin- . 
gen in nieuwe productiecapa
citeit. " 



1 Jaa,'ijks 711' 
sf1erlfle'lIa~len 

, dooJi-Barbara Sanders 
AMSTERDAM, dinsdag

Jaarlijks sterven 100 Neder .. 
landers als',gevolg, van str.ess 

, door la~gdurige blo9tstelling 
aan,g.eltlid,sove:rlast. Dat zijn : 
er meer dan in het verkeer. ' 

Deze schokkende, nooit-eerder gepu
bliceerde cijfers zijn afkomstig van de 
gerenommeerde onderzoeksraad van de 
Europese Unie. "Den Haag dóet weinig 
tot ni~ts aan het almaar groeiende pro- _ 
bleem' i'$.OOJil.è_n, deskUfltUg~n. :' 

Een op de vier Neder
landers stoort zich gere
geld aan burengerucht of 
langs denderend verkeer. 

_Structureel ergeren zich : 
700.000 mensen groen en 
geel aan de overlast en 
ruim de' helft daarvan 
slaapt niet of nauwelijks 
meer. "Interne geluids
hinder - zoals het schui
ven van stoelen, bastonen 
van muziek, voetstappen, 
maar ook het gekmaken
de gezoem van ventilatie
systemen - is een van de 
allergrootste ziekmakers 
,in dit'land" , bevestig! Lu
cas Keizer van het 'Ken-

' niscentrum Geluidisola
tie (KGI)' 'de EU-co'nclu
sies. 

",' ,p , A. 
, <t ~ I ,', .1' 

"1. ", ,;",:~:,,::.',"'" 
.... '. ," ," 

'Er wordt niets gedaan 
aan lawaaipreventie~ 

Van een onzer verslaggeefsters , 
AMSTERDAM, dinsdag 

Ook uit het onderzoek vamCE 'De!ttblijkt dat blootstelling 
aan'hinderlijk geluid een sterke relatie' heeft met de mentale 
gezondheid, vertelt huisarts Van Klaveren 

"Patiënten die lijden maal niets dat er elk jaar 
. onder aanhoudend buren- 700 mensen overlijden aan 
gerucht hebben concen- de -gevolgen van -:g~ruids-
tratieproblemen, zijn de. hinder." 
pressief, worden sneller Zowel Van Klaveren als 

. agressief. Boyendien .ver- Keizer als Riet van Loon 
oorzaakt het de 'aanmaak van het Landelijk Plat-
van stresshormonen en adre- fOl"m Woonoverlast vindt dat 
naline w~door 'hóge 'blöed-heLprobleem, dat bijna een 
dru~ en hart- en,.v.aatzielqen "miljoen mensen in zi~n gr~ep 
ontstaan, soms leIdend .tot :de' - houdt, door de overheId schro
dood. Het verbaast 'me hele- melijk wc;>rdt onderschat. "Er 

Uitgeput 
Volgens deskundigen kost 

geluidshinder de, samenleving 
jaarlijks bakke~ met ' gel~: 

Politie moet UItrukken bIJ 
~verlast, gemeenteambtena
ren hebben : hun hand'tn vol 
aan het analyseren van klach
tenen ondertussen raken de 
betrokkenen zo gestrest dat de I 

zorgkosten voordeze gro~p de 
pan uitrijzen", weet ~UIS~~S 
Jan van Klaveren. HIJ krIjgt 
dagelijks patiënt.~n ~!e li.cha
melijk en geestelIJk zIJnUlt~e-
put door de herrie. , 

Hij wijst op recent on~;er
zoek van de onafhankell]ke 
adviesorganisatie'CE Delft. 

~ 'Niets gedaan aan 
1~2!iL~ 18w88;prev~tft;e' 

wordt niets gedaan aan pre
ventie. Vaak ligt het niet aan 
asociaal gedrag, maar zijn wo
ningen zo slecht geïsoleerd dat 
buren letterlijk ziek van el
kaai' worden", zegt Van Loon. 

Isolatie 
, Volge.ns het KenniScentrum 

Geluidisolatie kan goede ge
luidsisolatie veel ellende voor
koinen, maar in het bouwbe
sluit is daar weinig van terug te 
vind~n. "Door die eisen ,op te 
schroeven iS,al een wereld ge
wonnen", stell~n de deskundi-

. gen. Keizer: "In tegenstelling 
tot warmte-isolatie kan door 
' aannemers . geen goede sier 
worden 'gemaakt met terug
verdientijden. Aan goed aan- . 
gebrachte geluidsisolatie zit 
geen verdienmodel." 

Keizer meent dat de groot
ste,slagte maken is in de reno
vatie van woningen. "Vooral 
oudere'huizen hebben flinter
dunne muren)' Maar volgens 
de geluidsdeskundige schui
ven . woningcorporaties het 
probleem liever onder het ta-

l
, pijt. "JJang om een beerput 
'open te trekken." 
...... _~. 



Subject: Fwd: FIN: Milieu onderzoek bevestigt: Windenergie is volkomen zinloos 
From: platformstormborgerodoorn@gmail.com 
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Wat we eigenlijk al vermoeden cq wisten is in Engeland door een groene groep (!) onderzocht. En 
inderdaad: harde conclusie: windenergie is een doodlopende weg wat alternatieve energie betreft. 

zie onderstaande verhaal. 

originele onderzoek gezocht: http:LLwww.jmt.org/assets/pdf/wind-report.pdf 

gg 

In een onde~oek van de Britse 'groene' ~n Muir Stichting wordt bevestigd wat critici al jaren roepen, namelijk dat energie 
verkregen UIt wIndmolens extn!em lneffidënt en volkomen zinloos is. Het feit dat juist een milieugroepering dit constateert Is , 

,opmerkelijk, aangezien dit normaal gesproken de grootste voorstanders zUn van'deze foeilelijke, landschapsvervuIlende en containers 
vol belastinggeld verspillende monsters. (1) 

Net als In Nederland zet de Britse overheid onder druk van de milieubeweging al jaren zwaar In op 'groene' energie uit onder andere, 
windmolenparken. De studie nam tussen november 2008 en december 2010 de volgende, ook In ons eigen land vaak gehoorde ' 

, argumenten van de overheid en de milieubeweging onder de loep: 

. - 'WIndturbines genereren ongeveer 30% energie van hun jaarlijkse capaciteit.' 
- 'De wind blaast altijd wel ergens.' 
- 'Langdurige perioden met weinig wind komen niet vaak voor: 
- 'De kans dat een lage windenergie opbrengst precies samenvalt met een plekvraag naar elektrldtelt Is gering.' 
- 'Hydro energie (waterkracht) kan de kloof tussen lange windstille periodes overbruggen' (dit geldt vooral voor Groot Brlttannlê). 

De uitkomsten van het onderzoek waren echter ontluisterend. Gedurende de 26 maanden dat de windmolen parken werden 
bestudeerd was de gemiddelde energie opbrengst 27,18% In 2009, 21,14% In 2010 en 24,08% gemiddeld. In diezelfde periode 
waren er 124 afzonderlijke gevallen dat de totale energieproductIe van de windmolenparken minder dan 20 MW (MegaWatt) was. Dat 
Is slechts ongeveer 1% (!!) van de gemiddelde capadtelt van ruim 1600 MW. 

De gemiddelde frequentie en duur van dergelijke windstille periodes was ééns In de 6,38 dagen voor een periode van 4,93 uur. Om u 
een Idee te geven hoe onbetrouwbaar windenergie Is: bij elk van de vier momenten in 2010 dat de vraag naar elektrldtelt zijn 
hoogste plek bereikte, was de energie opbrengst van de windmolenparken respectievelijk 4,72%, 5,51%, 2,59% en 2,51 %. 
(Daamaast kan kan de totale pompcapaciteit aan waterkrachtenergie In Groot Brlttannlê slechts 5 uur lang 2788 MW energie leveren, 
waama het vermogen zakt naar 1060 MW, om al na 22 uur geheel uitgeput te zijn.) 

De resultaten van het onderzoek zijn hard maar overduidelijk: windmolenparken zijn véél minder efflclênt dan wordt beweerd en 
bereiken gedurende één derde van de tijd minder dan 10% van hun capaciteit. In meer dan de helft van de tijd ligt de 
stroomopbrengst onder de 20%; In 1 op de 12 dagen Is dat 2,5% en gedurende één dag per maand slechts 1,25%. Eind maart van 
dit jaar bleek nog maar eens hoe onbetrouwbaar windenergie Is: terwijl op dinsdag 29 maart een record energie opbrengst van 2618 
MW werd gemeten, bedroeg dit één dag eerder slechts 9 MW (11) op een totale capaciteit van 3226 MW. 

Tevens bl.t dat het samenvallen van sterke wind en gering verbruik In Iedere tijd van het jaar kan voorkomen. Als de energie 
opbrengst uit windenergie vervolgens toeneemt dan wordt een punt bereikt waarop de traditionele energiecentrales niet meer In staat 
zijn om ter compensatie minder elektriciteit te produceren. Dat betekent dat het elektriciteitsnet minder windenergie kan opnemen 
dan op dat moment wordt geproduceerd. Ook blijken er regelmatig grote schommelingen van wel 100 MW of meer voor te komen, die 
in slechts enkele minuten tijd optreden. Belde zaken maken het noodzakelijk dat traditionele energiecentrales altijd voldoende 
restcapaciteit moeten hebben om voor de sterk fluctuerende windenergieleverantIes te kunnen compenseren. (2) 

Samenvattend kan er maar één conclusie worden getrokken: windmolenparken zijn volstrekt onbetrouwbare, extreem Inefflclênte, 
geldverslindende en dus volkomen zinloze monsters die daamaast ook nog eens het landSChap totaal verzieken. Desondanks blijven 
zowel de EU als de Nederlandse overheid vele miljarden steken In dit economische zelfmoordprogramma wat windenergie feitelijk Is. 

Met vriendelijke groet, 

Platform Storm 

.JJ Houd rekening met het milieu voordat u deze e-mail afdrukt 
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Platform Storm 
Heeft u de inloopavond gemist? 
Op 30 juni j.1. i s er voor de bewoners van de 

gemeente Borger-Odoorn een inloopavond gehouden. 

Op deze avond waren de initiatiefnemers van het 

windpark, Stichting Duurzame Energie Exloërmon

den (DEE), projectontwikkelaar Raedthuys en het 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie aanwezig. 

Voor alle inwoners die niet aanwezig waren 

publiceren wij nogmaals de getoonde posters. 

Inschrijfformulier 
Op pagina 4 van deze krant vindt u een 

inschrijfformulier, die u kunt uitknippen en 

opsturen om uw stem te laten horen. 

Dit formulier is tevens te downloaden op 

www.PlatformStorm.nl. 

~-. 
o.~~-., 

-"'-.. 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het inspraakformulieri' Maandag 18 juli 

2011, vanaf 19.30 uur is er in het Dorpshuis Buinerveen een inloopavond. 
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STOP Windpark de Monden! 

Voorbeelden van inspraak: 
Geluid: Bent u bang voor geluidsoverlast in uw huis of in uw tuin? 

Denkt u straks slechter of niet meer te kunnen slapen? 

z 

Schaduw: Krijgt u straks last van slagschaduw door wieken die het zonlicht weerkaatsen? 

Natuur: Denkt u aan het verdwijnen van vogels, vlinders en vleermuizen? 

Wat denkt u van konijnen, hazen en egels? 

Landschap: Wilt u het veenkoloniale aangezicht niet aan laten tasten door deze molens? 

Vindt u dat deze molens hier niet thuis horen? 

Bent u bang dat uw uitzicht door deze molens wordt verstoord? 

Veiligheid: Bent u bang voor wonen onder en bij hoogspanningsmasten en kabels? 

Wilt u niet dat er industriële objecten in uw woonomgeving komen? 

Geld: Ziet u straks uw huis in waarde dalen? 

Sociaal: 

Denkt u uw huis straks nog te kunnen verkopen? 

Denkt u dat molens leiden tot krimp (mensen vertrekken)? 

Denkt u dat scholen moeten sluiten door de krimp? 

Wat is het effect van de krimp op uw vereniging(en) (minder leden)? 

Waarom windenergie op land Planning en procedure . 

~Nededand~opwea_SIftds 

meer schone enef'8le. 

SUMn Is In Z050 zo mln mopIIjII C02 uit te SIDtmI. Dat &At 
niet vanzeIJ. 

• OarwraIa!rtde~_vanenefllieenzadelt 
mensen.en ~ niet op metonnodia hoae~ 

• In ZO2\) moet14'lb van dee~ In HederAnd 
dwmamzljn. 

• Het kabinet kiest er_ om op een zo lI/X!dkDCJp mogelijke 
manier die ,~ duullilme eneIlIie aereallseeld te krII8en. 

• .o-om wordt de pcoduaIevan de ~vonnen_ 
~(duurzame)enefIle~ 

• Wind op land Is een gpedkope vorm van cluutDme enerafe. 
Hetlcost~g.s turV<l5ltper ~rom te 
prodUCCftll. 

• T etWlJlllljldng: 
wind op ze kost pmIddeId cIroa 1705 cent per ldlcw.Iawr en 
~ cIroa 35 cent per 1dJowaawr. (Een pmlddeId 
huIsIIoudI!!n p!bnrilt J-!i/b 3-500 ldIcNramM stRlOm) 

• De~lseenaeB~martcL initiatief
nemersstIchtIng 0UUrume €JlEippodutJI! bWrmond en 
RaedtIluys WIndeneIJIIe 8V tanen Inten!:sse om op die plek 
eeI) wIodparic te bouwen. 

• "De Drentse Monden" valt binnen het~ wind
ene!JIe van de pnMnde en past In het ~ eneIIIe 
en duuIliInle~ 

1 2011 120.12 12013 

Juni - september 2011 September 20n - Begin 2013 

Publkatle~nawornemt!ll tweede kwartaal 2012 DeftnlIIef~endellnltlewe 
en pub/lGJtie CGIKmPt notitie Opsrdenvan """"...orappat ~ Ifaen ter~ 
Reikwijdte en DetaIl (notitie R&D) ter (MER) en opstellen ~ 
lnDae AdvIes CommIssIe rn.e.r. 
V'aslstelIen definltlae notitie R&O 

In .. ,')', l.t 1..m(lfn,,"nt 

h\!o"".UICilvood (30 Jun i 20 11 ' 

Derde kwartaal 2013 
(I ndien van lPI!piI55IrIg) UII5pruk 

Derde kwartaal 2012 RaadvanStKe 

Indienen VI!fIUIII1inparwragen 

Vierde kwartaal 2012 
Ontwep~.onr-rp 

InpassiIllJllan (1nd. MER) liggI:n ter 

lnDae 
Advies CommIssIe m.e.r. 

In>pI aakmoment ~ J~' 
Infomatlcavond(4' kwa,,~iloi~; ~ 

M08~lijkheld illJtelÎen be/oep 

Over de Rijkscoördinatieregeling De conceptnotitie reikwijdte ~;~;~~~ .' 
" t~.~\:~?l~.: . 

Het bblnetsuat _ een ~ en steeds scholiere 
~zIo:nlng. Om cIiIarwot te zoraen zijn onder ancIeR 
'llwesteringen In clwmme eneftIIe noelis. 

Het h:ebInet vindt gRlC)bdQllge1lWindprofe<ten (&roter clan 100 
MW) een zaak van NtIonaI belans. Ze leYemI een beIIftgrIJR 
bifd,. aan de ~doefstdllna van 14110 duurDme_ 
gle In 2OJO. Een spedale ~ WOfdtclaarom ~ 
om daplljlce ~ ZOIJVUI<IIg.effldent en worspoedIs te 
laten vet1open: de rIjbco&d~na (RCR). 
wanneer deze reaeUna _ toep3Sslns is, Is de rIj~ 
het~ Het rljllzorst _ hetruimlellllc besluit: 
het rljkslnpasslngspl3n dat te verselqken Is met een bestem
mingsplan. DAmaast worden onder deze rqdInade verschU
lende besluiten (zoals Vl!lJUIIfIinIen en onl/lelfinaen) die _ 
het ptOfect nodig zijn. teaeIIJIc en in onderllna overlea met de 
betroIdren partijen fIeIIOIJM!fI. 

Binnen de RCR hebben de bettokbn partiJen elk een eigen 
wmItWOQtddjlcheId; 
-Rl~ 
-Inltlatlefnemer(s): 
- GemeaIte en ptOIIincie. 

Ri jksoverheid 
De minister van ECDnOmI5dIe Zabn, Landbouw en lInImIe 
coGrdIneert het pnJaS. Het rvlmteIIjk besluit wonIt gI!IIIImI!A 
door de mI~van EwnomIsdle1*n. ~en 
lnnoVatJe ." _lnfrilstrudlJur en Milieu. 

Initiatiefnemer{s) 
De lnIdatIefnemets SdcIItIng.DuII!Dme EtlO!lJlll4liocb* 
ExIo!rmonden ~~8VdlehetproJea 
willen ruIIsm!n, zijn ~\IOCIr een pde proJect
~ en het (IlId\S) UJMagI!n van alle benodigde 
~enomlle1fh., .. 

Gemeente Borger - Odoorn en 
provincie Drenthe 

Wat staat er in de conceptnotit ie 
reikwijdte en detail? 
DemnnplliCldde ~ en deQIIls de stalt _'de m.e.1:.
p!OCJ!dIInt.lndeze ncIIiIle~ ~ op-ucewijlz het 
~zalOIOOIden~ 

Wat kan ik doen? 

U lcuntcafcht~_naaruwmenlnamoet~ 
~enopwelk~datmoet~ombljte 
cIRgen_eenaerundeerdeen~~ 

U !wat uw mctIe OIIderwnnèdlna '1311 "lnspc3;lkwlndpadt De 
0IcIBe Monden • tot en met 4 8IJ8U5IIIS 2011 SbIR!n -. 

Alle ~ lUC2Ie en adIIUm-.len beuaIda!Id en 
~in een~"noIIde R!IkwI'JClteen deQit'. 0UrIn 
lIIOrdt ~ WtAe lnfor1mtit In liet MER CIpfI!IIOSIWIII dfent 
te~ 

Wat IS een milieueffectrapport (MER)? 

RllkS(06rdln;li;;;K:';'-~;'.~a_l'\; " 
~ wlndp~. k ~ Ore"~ M~deo. f?;~Rlik5(oOrdln..u~("lIe ' 
finIlIRCR) van lQepast!n8! PI~ "Olldl",1l,!I~r a;et'l' in dal: 

· :~ ':~.:" -.• ;,.ar-~~~~~'.:',. 
· ~16(~!I~ va!l.~twi~a,~:Zal ~o/den v.st.el~Bd IR ~en 
(n~l"'pass'"8·pJ.'": .",:{'. -.~ \' 

· In.praak op (on\w~rp)~ujlen· blilft Iifllaan en wo.dl 
lIebundeld. On beteken! dat op ve~hiilend" ~Ullen 
~eIIlkCfrl~ ~an worden, "'l~p.oken. ' 

• ..:.,....' ..... _, ~~40' ". .... -

Voo, m~er ,nfOlmalie: WW\II.bu.ea!l ' çneI8il!Pr~!tn.nl 

A fi@] A A au ~ @uu-nl?@ 
~ Q!] @~~ ~ffi)@(f 
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Platform Storm 

Introductie 
Platformstorm.nl i s een in itiatief van de 

bewoners van de Veenkoloniën om u te 

informeren over de vergaande plannen 

voor de ontwikkeling van een windpark in 

onze woonomgeving. De plannen voor het 

plaatsen van windmolens omvat een park 

van 70 tot 110 windmolens (piekhoogte bijna 

200 meter) midden in onze leefomgeving 

(zie omkaderd gebied op de kaart). Zoals 

velen in onze gemeente en in de aanliggende 

gemeente Stadskanaal zijn we zeer bezorgd 

over deze plannen. Wat ons verontrust is 

dat het merendeel van onze bewoners niet 

op de hoogte is van de plannen om een 

windpark te realiseren. Wij zijn van mening 

dat besluiten over deze plannen in welke 

vorm dan ook, samen met de bewoners, 

lokale overheid, provincie en rijk moeten 

worden genomen. Het kan niet zo zijn dat 

door de grootschaligheid van het project de 

gemeente Borger-Odoorn en de Provincie 

Drenthe geen inspraak krijgen in de plannen 

van de rijksoverheid. De kostbare omgeving 

van rust en ruimte in onze Veenkoloniën gaat 

ons allemaal aan II Houd u zelf op de hoogte 

van de ontwikkelingen en sluit u aan bij ons 

platform. 

.' . 

'" 

1 
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De nieuwe site www.platformstorm.nlinform 

u over de gevolgen van de windmolens in uw 

leefomgeving. 

Om u een indruk te geven van ( 
impact van de windmolens: 

de watertoren ~arl de gemeen1 
Stadskanaal is 43 meter hoogl 

De masthoogte van een 
windmolen is 135 meter en 
de tiphoogte (van de wieken) 

is bijna 200 meter. 
Dit is bijna 4 maal zo hoog!!! 

U kunt zich dus wel voorstellen wat dit beteke 

voor ons landschap. Direct gevolg voor u als 

bewoner is de waardedaling van huizen in het 

gebied. Zeg nou zelf: wie wil er wonen middel 

een gebied met meer dan 70 tot 110 foeilelijk 

windmolens met geluids- en slagschaduwovel 

Niemand toch?! 

Meld u dus n u aan voor de nieuwsbrief. Aanm 

den kan door een mailtje te sturen naar platfc 

stormborgerodoorn@gmail.com. Laat uw ster 

niet verloren gaan en strijd mee om onze leef· 

woonomgeving te beschermen. Mocht u beh 

te hebben, na het lezen van de platformstorm 

om actief deel te nemen aan het verzet tegen' 

plan, laat het ons weten per e-mail! 

U bent van harte welkom. 

QMlJ Qfj'YÀf} 

~rn(M] [}:{]@[KS[g~ 
STICHTING PLATFORM STORM 

Secretariaat: Zuiderdiep 189, 
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Windenergie, of toch Windhandel; de feiten op een rij! 
Kun je leven van de wind? Veel mensen stellen zich de vraag of dit mogelijk is. Na het lezen 

van dit artikel zult u begrijpen dat het om enorme bedragen gaat (miljoenen!!). 

Er zijn in feite twee mogelijkheden om windenergie te exploiteren: 

De kosten voor de bouwen plaatsing van een windturbine zijn uitgedrukt in een bedrag per 

MW (megawatt) en bedragen ongeveer 1.4 miljoen EURO. In de huidige plannen in ons gebied 

wordt gesproken over 300MW tot 450MW. Als we uitgaan van 300MW zijn de totale investe

ringskosten 420 miljoen EURO en mogelijk oplopend naar 630 miljoen EURO. 
• Exploitatie door een derde partij. Het land wordt beschikbaar gesteld door de eigenaar; 

door verkoop of pacht. De grondeigenaar krijgt bijpacht een vergoeding wat kan oplopen tot Toch is het zonder subsidie niet mogelijk een windturbine metwinst te laten draaien, daarvoor 

een bedrag van 25.000 EURO jaarlijks. Windmolens hebben een technische levensduur van is een SDE-regeling (stimuleringsregeling van de overheid om windenergie te promoten). Het 

20 jaar en de opbrengsten kunnen dan oplopen tot 500.000 EURO .over de gehele periode subsidiebedrag is maximaal 70.400 EURO per MW. In ons geval kan het totale bedrag variëren 

voor een agrariër/grondeigenaar. van 21 miljoen EURO tot 31 miljoen EURO. Inderdaad duizelingwekkende bedragen aan rijks-

Exploitatie van de windmolens in eigen beheer, samen met een projectontwikkelaar. Dit is subsidie. 

het concept waar voor gekozen is in het huidige plan van Duurzame Energie Exloërmonden 

(DEE). 

Een windmolen plaatsen kost veel geld. Denk aan de aanschaf van de windturbine, onderhoud 

en lokale belastingen. Maar windturbines leveren stroom en dat genereert inkomsten. 

Een derde belangrijke factor zijn de subsidies (zgn. SDE+ regeling) en een eventuele 

Uiteraard beschikken wij niet over de juiste gegevens van de investering en exploitatie van 

Windpark De Drentse Monden, maar wij willen u toch inzicht geven in de kosten en baten van 

een windpark. In onderstaande tabel wordt uitgegaan van een windpark van 15MW. Dit komt 

overeen met 5 windmolens van 3MW. Een fractie van de plannen van het windpar~ in de Veen

koloniën (300 tot 450MW). 

Energie Investering Aftrek. 

r------- ---------------------, 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: ...................................... ....... : ......................................... heer /mevrouw 

Straat + huisnummer: .............................. .......................................................... . 

Postcode + Woonplaats: ....................................................................................... .. .......... . 

Telefoonnummer: ........................................ ... ...... ..... ..... .... ... ........... .. ....... , .. ..... .... .... .. ... ... . 
, E-mailadres: ...... .. ................................................ .... .... ......... ..... ... ........ .. .... ......... .. ...... ....... 

U spreekt in als: 
o Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: 

Uw inspraak: 

................ . .... . ......... ......... ............................................................................. 

................................................................................... ..... . ... . ... ........ ............. 
.................................................................... ................................................. 

.................................... ......... ..... ........................ ....... .................................... 
.............. . ........ . ... .............................................. .. .. . ....................................... 
................................................................................................ ..................... 
....................................................................................... .. . ........................... 
............................................ . ... ..................................................................... 
.................................................... ....... ...... ....................................... . .......... . 
.................................................................. .. . ................................................ 
.......................... . ... . ................................ . ..................................................... 
................ ......................... . .............................................. . ............................ 
... .................................................................................................. ................ 
........ . ...... . .. . .................................................................................................. 
............. .. ....................................................... .. ............................................. 

.................................................... ................. ................................................ 
.. .... ....... . ........................................................ ..... . .. .... . ...... . .............. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
L . 

Voorschoten 

Voor de goede orde: alle gegevens uit onder

staande tabel zijn afkomstig van PONDERA; 

projectnummer 709003 in opdracht van de 

overheid. U kunt deze informatie ook inzien 

op de website; http://www.windenergie.nl 

/99/onderwerpen/financien/kosten-en-baten 

Tabel kosten en baten 

'(DlB kon voriëren per gemeente) 

.Samenvatting: 

Wat kunnen we lezen uit de tabel. Aller

eerst dat er op basis van 5 windmolens een 

exploitatieresultaat is (winst) van bijna 500 

duizend EURO per jaar (uiteraard afhankelijk 

van allerlei factoren zoals gemiddelde wind

snelheden/draaiu ren). 

Ook opmerkelijk is dat in dit bedrag een 

subsidie van meer dan 1 miljoen EURO is 

opgenomen. Conclusie is dan ook dat zonder 

de subsidie windmolens niet rendabel zijn, 

maar uiteindelijk wel voor de agrariërs/gron

deigenaren die hun grond verpachten. 

Wij willen ons niet wagen aan een bereken

ing op basis van 300MW to 450MW. Maar u 

kunt zich vast wel voorstellen over wat voor 

megabedragen dit gaat I Een simpele lineaire 

benadering komt uit op bedragen tussen 5 en 

10 miljoen winst per jaar . 

Wij nodigen dan ook de Stichting Duurzame 

Energie Exloërmond uit om hun visie/uitleg te 

geven . 

De uitspraak: "het windpark geeft een kans op 

een waardevolle' financiële bijdrage voor 

agrarische bedrijven" is dus een 

understatement. 

Onze conclusie: 

WINDENERGIE 

IS WINDHANDEL 
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Gemeente Bor8er-Odoom 

Visie van de Gemeente Borger-qdoorn m ..... 
Veel gestelde vragen en antwoorden 

Vragen over plannen windmolen park in de gemeente Borger-Odoorn 

Er zijn plannen voor een groot windmolenpark in het veenkoloniaal deel van de gemeente 

Borger-Odoorn. Het gaat om een park met een opstelling van 300 tot 450 MW. Bij de gemeen

te komen nogal wat vragen over dat park binnen. Bij veel mensen blijkt er onduidelijkheid te 

zijn over de rol die de gemeente hierbij speelt. Ook blijkt dat niet bij iedereen het standpunt 

van de gemeente Borger-Odoorn over zo'n grootschalig windpark bekend te zijn. We proberen 

antwoord te geven op de meest gestelde vragen: 

1. Is de gemeente voorstander van dit grootschalige park? 

Nee, dat is de gemeente niet. Op 9 december 2010 heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn 

de structuurvisie voor onze gemeente vastgesteld. In die visie is het standpunt van de gemeen

te als volgt verwoord: 

"Vanuit landschappelijke overwegingen heeft de gemeente dan ook bezwaren tegen de realise

ring van een grootschalig park met tussen de 80 en 200 windmolens. Ook wijst de gemeente op 

de mogelijke versterking van de bevolkingsdaling in het gebied als gevolg van een realisatie van 

dit project. De nadelen van een dergelijk grootschalig park zijn in de ogen van de gemeente dan 

5. Dus als ik in deze procedure mijn opvattingen officieel wil laten meetellen, dan moet ik 

bij het rijk zijn? 

Dat klopt voor alle procedures met uitzondering van de omgevingsvergunning (zie antwoord 

op vraag 4). In de bekendmaking over het milieuonderzoek wordt het volgende contactadres 

genoemd: 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Windpark de Drentse Monden 

Postbus 223 

2250 AE Voorschoten 

Telefoonnummer: 070-379 89 79 

Hier kunt u tot 4 augustus 2011 uw zienswijze op het onderzoek kenbaar maken. 

De plannen liggen van 24 juni tot en met 4 augustus 2011 ter inzage in het Klantcontactcentrum 
, 

in het gemeentehuis en zijn te raadplegen op de website www.bureau-energieprojecten.nl. 

ook groter dan de voordelen." 6. De gemeente heeft bezwaren tegen een grootschalig windpark. Heeft de gemeente ook 

2. Hoe kan het dan dat er een startnotitie over het milJeuonderzoek wordt gepubliceerd? 

En dat er al een informatie-avond is geweest waar de initiatiefnemers samen met twee 

ministeries een nadere toelichting hebben gegeven? 

Op 31 maart 2010 is er een wet van kracht geworden die bepaalt dat het rijk de procedures 

voor grote windmolenparken (meer dan 100 MW) zelf zal doen. Dat laat men dus niet over aan 

de gemeente. Dat betekent dat het rijk beslist over het al dan niet mogelijk maken van het park. 

Het rijk beslist ook over het al dan niet starten van procedures. Niet de gemeente. De gemeente 

was dan ook niet inhoudelijk betrokken bij de verstrekte informatie. 

3. Maar in advertenties over de procedure stond toch ook het logo van de gemeente 

Borger-Odoorn? 

Dat komt omdat wettelijk de gemeente nog wel op een onderdeel een verplichte rol heeft. Na

melijk het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning (vroeger: bouwvergunning) voor de 

windmolens. We zijn wel verplicht dit ook officieel kenbaar te maken. 

bezwaren tegen een kleinschalig park? 

Het college heeft besloten een zienswijze op het milieuonderzoek in te dienen waarin het stand-
J 

punt over het grootschalig park is verwoord. 

De gemeenteraad heeft geen uitspraak gedaan over een kleinschalig park. Echter, de wet die 

op 31 maart 2010 van kracht is geworden beperkt ook hier de rol van de gemeente. Mocht de 

gemeente weigeren mee te werken aan een kleinschalig park, dan kan de initiatiefnemer zich 

wenden tot de provincie. De provincie beslist dan over het park. 

7. Wat gaat de gemeente nu verder doen? 

Wij doen met de provincie Drenthe en anderen mee aan het opstellen van een gebiedsvisie 

windenergie. De provincie heeft het voortouw genomen om te komen tot zo'n gebiedsvisie 

windenergie voor het veenkoloniaal gebied van Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn en Aa en 

Hunze. De eerste stappen daarvoor worden gezet met betrekking tot onze gemeente en buurge

meente Aa en Hunze. Dit omdat in deze gemeenten de meest concrete plannen zijn. 

8. Waarom doet de gemeente mee aan het opstellen van zo'n visie? 

4. Dan kan de gemeente toch gewoon zo'n omgevingsvergunning weigeren? De visie kan een alternatief bieden voor het huidige plan voor het grootschalige park. Het gaat 

Nee, dat kan niet. daarbij om heel Zuid-Oost Drenthe en niet alleen om onze gemeente. Als er toch een aantal 

windmolens in onze gemeente zouden moeten komen, dan kunnen we invloed uitoefenen op 

De gemeente moet bek lijken of de bouwvergunning aan een aantal technische eisen voldoet. waar dan wel of niet deze molens worden geplaatst. Wanneer we vanuit het gebied zelf met een 

Daarnaast moet de gemeente kijken of het past in het bestemmingsplan dat door het rijk is vast- goed verhaal komen zal het rijk dat niet zo maar naast zich neer kunnen leggen. 

gesteld. Als dat het geval is dan moet de gemeente de omgevingsvergunning verlenen. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat in die visie aandacht wordt besteed aan de sociaal

economische omstandigheden in het gebied. Dat betekent dus dat er niet alleen maar wordt 

geïnvesteerd in windmolens, maar ook in de mensen die in het gebied wonen, in hun omgeving 
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Vindt u uw gezondheid echt belangrijk? 
Windmolens kunnen de volgende (mogelijke) effecten hebben op uw gezondheid: 

• Slaapstoornissen 

• Hoofdpijn en migraine 

• Duizeligheid 

• Oorsuizen 

• Gehoorproblemen 

• Misselijkheid 

• Uitputting 

• Burn-out 

• Stemmingswisselingen 

• Irritatie 

• Concentratiestoorhissen 

• Hartritmestoornissen 

• Vergrote kans op hartinfarct 

• Verstoorde hormonale balans 

Dit complex aan effecten is door een Amerikaans onderzoekster, dr Nina Pierpont, het windtuI 

binesyndroom genoemd. 

let wel: deze effecten treden op als u zich binnen 2 kilometer van windturbines van 2 Megawë 

bevindt. U kunt zich voorstellen dat bij windturbines van 3 tot 5 Megawatt deze effecten op 

grotere afstanden spelen. Als er meerdere windturbines bij elkaar worden geplaatst wordt het 

effect versterkt (pas wanneer windturbines van 2 Megawatt meer dan 2 kilometer van elkaar 

staan versterken ze elkaar niet meer). 

In Australië is men inmiddels zover dat men windmolenprojecten heeft stilgelegd om onderzot 

te doen naar deze effecten. Dat geldt ook voor Denemarken en Japan. In Nederland, waar meI 

er altijd prat op gaat v.oorloper of gidsland te zijn, doet men of zijn neus bloed. 

Wij willen u alleen informeren over de mogelijke effecten; onze intentie is niet om u bang te 

maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze medewerkers van Platform Storm. 

Wakker liggen van windturbines 

Officieel kan het niet: mensen die klagen dat de windmolens in hun buurt 's nachts zoveel Er zijn dan ook geen fluctuaties. 's Dat mensen dit als zo hinderlijk ervaren komt waarschijnlij~ 

lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware donquichottes proberen ze hun gelijk te doordat het geluid qua toonhoogte en variatie overeenkomt met spraak. Ons gehoor is daar 

halen bij overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Tevergeefs, want wind- extra gevoelig voor." 

energie, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch hebben ze gelijk, zegt Frits van den Berg. Uit 

zijn onderzoek bljkt dat het geluid van windmolens na zonsondergang sterk toeneemt omdat Big business 

er dan hogerop meer wind staat. "Hoewel de windlobby lang heeft beweerd dat dit onzin is Het stoort Van den Berg dat overheid en exploitanten de klachten van omwonenden afdoen al 

of het bagatelliseert, zijn de feiten gewoon onweerlegbaar." Frits van den Berg promoveerde een 'not in my backyard' -houding. "Dat is gewoon arrogant. Mensen die tot op een tot twee 

enkele jaren geleden aan de Rijksuniversiteit Groningen. kilometer afstand van een windpark wonen, hebben er wel degelijk last van. Bovendien worde 

de geluidsnormen echt overschreden. Windparken zijn gewoon big business. Veel exploitanter 

Het is verbazingwekkend hoe weinig windparkexploitanten afweten van hun eigen 'grondstof', houden geen rekening met de gemeensc;hap en de overheid doet daar niets aan. Probeer daar 

de wind, vindt Frits van den Berg. Uit zijn metingen bij o.a. windpark Rhede blijkt dat het 's maar eens iets aan te doen als burger. Natuurlijk is het niet zo dat alle omwonenden klagen. Do 

nachts aan de grond windstil kan zijn, terwijl het op grotere hoogte wel waait. Overdag is dat is ook niet zo bij alle mensen die onder de rook van Schiphol wonen. Maar de mensen die wel 

niet het geval. Hierdoor draaien moderne, hoge windturbines 's nachts vaak harder dan overdag klagen, hebben daar ook echt reden toe. Zelf ben ik geen tegenstander van windenergie, maar 

en maken ze ook meer geluid. Exploitanten hebben dit lang ontkend of gebagatelliseerd. Van ik vind wel dat je je gewoon aan de regels moet houden. Zoals het nu gaat zijn de meeste plan· 

den Berg: "Zij baseren hun te verwachten productiecijfers op de gemiddelde windsnelheid op nen voor windmolens op het land gedoemd te mislukken en krijgt windenergie ten onrechte et 

een hoogte van tien meter door het hele jaar heen. Maar windmolens zijn tegenwoordig veel slechte naa·m. Het is moeilijk plaatsen te vinden waar je dit soort parken kunt bouwen zonder 

hoger: soms wel tachtig meter. Op die hoogte kan het stevig waaien, terwijl het op de grond mensen tot last te zijn. Bovendien, zolang we maar doorgaan met meer energie te verbruiken, 

bladstil is. Exploitanten zouden dat ook moeten kunnen zien aan hun opbrengst: 's nachts leve- de bijdrage van windenergie op land relatief te klein in verhouding tot de geluidsoverlast en dE 

ren de moderne, hoge turbines juist meer energie dan overdag." horizonvervuiling die ze veroorzaken." 

Dag en nacht Doodzonde 

Wie op een stille zomeravond in de tuin zit, kan zich niet voorstellen dat het enkele tientallen Van den Berg heeft zijn onderzoek uitgevoerd als coördinator van de wetenschapswinkel Na-

meters hoger stevig waait. Van den Berg verklaart dit verschijnsel als volgt: "Overdag warmt de tuurkunde. Deze dreigt als gevolg van een reorganisatie te verdwijnen. Dat zou doodzonde zijn. 

zon de luchtlagen op en ontstaat er een instabiele atmosfeer met veel turbulentie. Daardoor ' vindt hij: "De wetenschapswinkels zijn voor veel groeperingen de enige.mogelijkheid om dit 

zijn de verschillen in wind op de grond en in de hogere luchtlagen niet zo groot. 's Nachts, als de soort onderzoek te laten uitvoeren en adviezen in te winnen. Adviesbureaus zijn vaak te duur E 

lucht sterk afkoelt, ontstaat er juist een stabiele atmosfeer. De onderste luchtlaag komt tot rust werken volgens vaste routines, waardoor soms juist het probleem niet gezien wordt. Bovendie 

en wordt nauwelijks door de wind erboven beïnvloed. Juist in ons klimaat komt dit heel vaak zijn wij volstrekt onafhankelijk. De manier waarop wij werken is zeer laagdrempelig en wordt 

voor." door de Europese Unie zelfs genoemd als voorbeeld dat n heel Europa navolging zou moeten 

Eindeloze trein 

De stevige wind in de hogere luchtlagen zorgt ervoor dat de wieken van windmolens 's nachts 

vaak sneller draaien dan overdag. Het geluid dat de stroming van de wind langs de wieken 

veroorzaakt wordt daardoor luider. Van den Berg: "Het hinderlijke van dit geluid is dat je het 

constant hoort en dat het fluctueert. Omwonenden van windparken vergelijken het met een 

eindeloze trein, de branding of een opstijgende 747. Het lijkt ook op het geluid van de bassen 

vinden. We hebben heel veel bijval dat de universiteit sluiting moet voorkomen." 

Frits van den Berg (januari 1952, Rotterdam) studeerde Technische Natuurkunde aan de 

Universiteit Twente. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek binnen de Science & Society 

Group van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hij is werkzaam als coördinator 

van de Natuurkundewinkel van deze faculteit. 

Zijn promotores zijn prof. dr. ir. H. Duifhuis en prof. dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp. Hij promo

veerde tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschàppen. De titel van zijn proefschrift 
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Effecten natuur en landschap 
Het veenkoloniale gebied is in Nederland de enige habitat waar de veldleeuwerik (een gedecimeerde vogelsoort) nog in ruime aantallen voor 

komt. Maar naast de veldleeuwerik zijn er verschillende andere soorten van de rode lijst die er voorkomen zoals kwartel, kwartelkoning, patrl 

graspieper, roodborsttapuit, tapuit, blauwborst, kneu, koekoek, zomertortel, kramsvogel, boerenzwaluw, huiszwaluw, ringmus en .huismus. DI 

geluidsoverlast zal er voor zorgen dat het broedsucces van al deze vogels afneemt omdat ze zich niet meer hoorbaar kunnen maken tijdens dl 

baltsperiode. Uit eerder onderzoek is immers gebleken dat de geluidsoverlast van wegen zorgt dat ook daar het broedsucces sterk afneemt. [ 

stilte in het gebied zal verdwijnen. 

In het gebied waar het windpark is gepland en de directe omgeving fourageren 's winters dertig- tot veertigduizend toendrarietganzen. De 

slaapplaatsen van deze ganzen bevinden zich in het Bargerveen, de Veenhuizer stukken en in Diependal. Als gevolg van de slaap- en foerageertrek, die veelal in het donker plaatsvindt, zullen vel 

van deze ganzen in aanvaring komen met de masten en wieken van de molens. Voor de honderden wilde zwanen en kleine zwanen geldt hetzelfde. Deze vogels kunnen slecht manoeuvreren als 

ze eenmaal in volle vlucht zijn, net als vliegtuigen (de KLM had niet voor niets de zwaan in zijn spotje zitten). In onze optiek voldoen de toendrarietganzen bovendien aan de 1% norm waardoor 

extra beschermd dienen te worden. 

In het gebied waar het windpark is gepland is veel subsidie gestoken in akkerranden ten behoeve van de bescher-

ming van allerlei akkervogels, waardoor onder andere de populatie van gele kwikstaarten met succes is opgekrikt. 

Als gevolg daarvan zien we de laatste jaren ook de vestiging van de grauwe kiekendief in het gebied (als uitbrei

ding van de habitat in Oost-Groningen). Uit onderzoek is bekend dat met name de grote (roof)vogels ten prooi 

vallen aan windmolens. Het kan niet zo zijn dat enerzijds kosten noch moeite worden gespaard om bedreigde 

vogelsoorten in het gebied terug te krijgen en te behouden en dat anderzijds die successen met hetzelfde gemak 

weer om zeep worden geholpen door het plaatsen van windmolens. 

Met de komst van Astron werd ter plaatse van deze radiotelescoop een natuurgebied gerealiseerd. Dit natuurge

bied was vooral bedoeld om een betere inpassing van de antennes mogelijk te maken en als compensatie voor 

het verlies van weidevogelgebied. Met name kieviten.en scholeksters, maar ook grutto's zouden het uiteindelijk 

afteggen in dit gebied. Daar stond echter tegenover dat er door het kwelwater een nat gebied zou ontstaan waardoor er zich een aantal nieuwe vogelsoorten zou vestigen. Dat laatste i~ al gebel 

De nieuwe vogels die in het gebied zijn gezien en die er zich deels al hebben gevestigd zijn onder andere tureluur, watersnip, lepelaar, groenpootruiter, witgatje, bontbekplevier, oeverloper, kluu 

en steltkluut. Bovendien is het aantal eendensoorten dat het gebied aantrekkelijk vindt toegenomen en de absolute aantallen daarvan zijn sterk toegenomen. Daarbij gaat het onder andere om . 
wilde eend, wintertaling, kuifeend, slobeend, smient en casarca. Ook het aantal zilverreigers dat zich in het gebied heeft gevestigd neemt gestaag toe. Een windpark in de directe omgeving van I 

dergelijk zich ontwikkelend natuurgebied zal niet gunstig uitpakken. 

Daarnaast is het gebied foerageergebied voor ransuil, kerkuil en in beperkte mate steenuil. De kerkuil jaagt op 

gehoor. Door het continue geluid van windmolens zullen deze vogels niet meer in staat zijn de muizen te horen. 

gaat een heel gebied verloren voor deze prachtige vogel waarvoor wij ons de laatste decennia hebben ingezet. I 

laatste jaar hebben wij al onze uilenkasten uitgerust met camera's zodat we de broedende vogels helemaal niet 

meer hoeven te storen wat het broedsucces ten goede komt, een investering die dan weer voor niets is geweesi 

Uit onderzoek is vast komen te staan dat het aantal kadavers dat rond windmolens gevonden wordt, beperkt is. 

grond daarvan wordt dan meestal geéoncludeerd dat het nogal meevalt met het aantal slachtoffers. Uit ander 0 . 
derzoek is gebleken dat kadavers die 's avonds in het vrije veld worden gedeponeerd, de andere othtend nag ent 

niet worden teruggevonden omdat ze door predatoren worden opgeruimd. In dat licht bezien is het aantal slachtoffers een veelvoud van de aantallen kadavers die worden gevonden. De flora- fi 

nawet verbiedt het opzettelijk doden of verontrusten van bedreigd~ vogels. 

00 
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Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 

ONTVANGEN 

2? JUL lOIl 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Betreft: Zienswijze m.b.l. de Startnotitie Windpark De Drentse Monden 

Buinerveen 24-7-2011 

Middels deze brief wil ik reageren op de 'Concept notitie Reikwijdte en Detail (hierna: 
startnotitie) voor de milieueffectrapportage Windpark De Drenste Monden, welke reeds ter inzage 
ligt. Het verzoek is mijns zienswijze op te nemen in de definitieve notitie Reikwijdte en Detail. 

Geluid 
[n -de startnotitie wordt gesproken over kwantitatieve geluidseffecten, door de geluidsbelasting te 
bepalen op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). Tevens wordt aangegeven 
dat er gekeken zal worden naar de wettelijke voorschriften voor geluid. 
Bovengenoemde benadering van geluidseffecten is te algemeen. Ik ben van mening dat een 
specifiekere benadering van geluidseffecten noodzakelijk is. Factoren die van belang zijn bij de 
berekening van geluid zijn: 

- de bronsterkte van de turbines (geluidsemissie); 

- de plaatsing van de turbines ten opzichte van gevoelige bestemmingen (woningen & kantoren); 

- De mate van afscherming en reflectie van het geluid door de omgeving. 

Voor het beoordelen van de akoestische effecten van windturbines. die nog moeten worden 
geplaatst, wordt de geluidsemissie berekend op basis van het akoestisch bronvermogen van de 
windturbine. Het akoestisch bronverrnogen van een windturbine is afuankelijk van de 
windsnelheid. Een onderzoek naar de geluidsemissie van windturbines bij verschillende 
windsnelheden is dan ook essentieel. 
Bij de beoordeling van geluidseffecten speelt ook het omgevingsgeluid van andere 
geluidsbronnen een rol. Is het plangebied relatief stil ofis er al sprake van een hoog geluidsniveau 
als gevolg van bijvoorbeeld verkeerswegen of industrie. Cumulatieve geluidsniveaus met andere 
geluidsbronnen, maar ook met meerdere windturbines zijn dan ook van belang. Een vergelijking 
van de situatie voor en na plaatsing van de turbines is een adequate manier om deze 
geluidseffecten te onderzoeken. 

Slagschaduw 
Bij het aspect slagschaduw zal volgens de startnotitie worden onderzocht waar de 
slagschaduwcontour ligt waarbinnen sprake kan zijn van hinder, en te bekijken of daarbinnen 
woningen zijn gelegen. Er wordt gesproken over verschillende criteria, maar niet naar de manier 
waarop deze getoetst worden. Bij de effecten van slagschaduw dient gekeken te worden naar een 
worst-case scenario: de windturbine draait continu, de zon schijnt altijd en de bladen staan haaks 
op de lijn zon - woning. Tevens dient bij de beoordeling van slagschaduw ook te worden 
uitgegaan van objecten tussen de windturbine en de woning 
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Flora en fauna 
Niet duidelijk is aan welke regelgeving de flora en fauna-effecten worden getoetst. Ook is niet 
duidelijk dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op de 
gebiedsbescherming en de Flora en Faunawet op de soortenbescherming. Bij soortenbescherming 
dient een onderverdeling gemaakt te worden in drie categorieën: 

- Algemene soorten; hiervoor geldt dat een vrijstelling verkregen kan worden als het om een 
activiteiten met bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik of een bestendige ruimtelijke 
ontwikkeling. In het andere geval moet een ontheffing aangevraagd worden. 

- Overige soorten; ook voor deze soorten geldt dat er een vrijstelling verkregen kan worden. Wel 
wordt daaraan de voorwaarde verbonden dat de activiteiten worden uitgevoerd op een door de 
minister goedgekeurde gedragscode. Er is op dit moment geen gedragscode voor windturbines. 

- Soorten die voorkomen op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en alle vogelsoorten. Voor deze 
soorten geldt dat in de meeste gevallen een ontheffing aangevraagd moet worden. 

Bij de beoordeling van de mogelijke effecten van de plaatsing van turbines op natuurwaarden 
dient niet alleen te worden gekeken naar soorten, maar ook naar leefgebieden. Hierbij is niet 
alleen het gebied waarin de soort voorkomt van belang, maar er dient ook aandacht te worden 
besteed aan het voor de soort wezenlijke voedselweb 

Landschap 
Voor de inrichting en vormgeving van een windpark zijn twee benaderingen mogelijk: 

- Het streven naar een inpassing in de bestaande identiteit van het landschap: hier gaat het om de 
minimalisering van de nadelige invloed van de turbines op kenmerken die de huidige identiteit 
van het landschap bepalen; 

- Het streven naar het creëren van een nieuwe identiteit. Hierbij gaat het om een kenmerkende 
verschijningsvorm van het windpark als zelfstandig gegeven en in wisselwerking met 
eigenschappen van het landschap. 
In de startnotitie is niet duidelijk of bovengenoemde benaderingen aan bod komen. 
Vervolgens wordt in de startnotitie aangegeven dat er naar verschillende criteria wordt gekeken. 
Echter het detailniveau is (nog) niet ingevuld. Bij de landschappelijke structuur is het belangrijk 
op twee verschillende schaalniveaus te beoordelen. Wegen, sloten, hoogspanningslijnen en 
spoorwegen behoren tot het grootste schaal niveau. Op het kleine schaal niveau zijn het 
voornamelijk erven en bermen die het landschap vormen. Op beide schaalniveaus dienen de 
turbines aan te sluiten op het landschap. 
Met betrekking tot de visuele rust die het windpark moet uitstralen dient onder andere in te 
worden gegaan op de afstand van de windturbines tot elkaar, strakke lijnen, eenduidige 
kleurstellingen, continuïteit en het voorkomen van hiaten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
meningen verschillen en dat deze veronderstellingen niet als waarheid dienen te worden 
beschouwd. Om een goede indicatie te kunnen bieden dient de landschappelijke inpassing van het 
windpark gevisualiseerd te worden in een video-animatie om zodoende het effect van het 
windpark op het landschap beter te kunnen beoordelen. 
Tevens dient de zichtbaarheid van het windpark onderzocht te worden. Met inachtneming van de 
eigenschappen van de turbines (fysieke kenmerken, positionering, rotortoerental, etc) dient vanaf 
verschillende afstanden met verschillende weersomstandigheden gemeten te worden hoe sterk het 
zicht van het windpark is. 



In de startnotitie wordt niet gesproken over beleving. Het windpark zal àageiijKS woraCI, 
waargenomen door inwoners en passanten. Daarbij kan worden gedacht aan dagrecreanten. 
automobilisten, etc. De beleving van de windturbines is subjectief De omwonenden zullen het 
park waarschijnlijk anders beoordelen dan passanten. Het is niet raadzaam om over beleving 
aannames te maken. Een onderzoek zou dus zeker op zijn plek zijn. 

Veiligheid 
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In de startnotitie wordt gesproken over de veiligheid bij het plaatsen en in werking hebben van 
windturbines. Echter in de notitie wordt enkel gesproken van omwonenden, verkeersdeelnemers 
en arbeiders in de nabije omgeving van de windturbine. Dit is echter te vaag en ontoereikend. Bij 
de veiligheidsaspecten dient ook in te worden gegaan op andere omliggende objecten, zoaJs 
bebouwing, wegen, industrie, onder- en bovengrondse transportleidingen en luchtvaartveiligheid. 
Niet aJleen moeten risico's worden gelnventariseerd bij het exploiteren van een windpark, maar 
ook bij het plaatsen van de windturbines. 
Vervolgens dient het PR (plaatsgebonden risico) te worden onderzocht. Het plaatsgebonden risico 
betreft de kans dat een persoon, ervan uitgaan dat deze onbeschermd een heel jaar lang op een 
plek aanwezig is, overlijdt ten gevolge van een incident binnen de inrichting. Een andere norm is 
het GR (groepsgebonden risico), welke wordt bepaald door in de omgeving te kijken waar zich 
grote groepen personen gedurende langere perioden aanwezig zijn. 

Conclusie 
ZoaJs u uit bovenstaande heeft kunnen opmaken is de startnotitie (op veel vlakken) te vaag en te 
summier. Er wordt niet diep genoeg ingegaan op de materie en de te onderzoeken effecten van het 
te realiseren windpark. Ik kan me niet vinden in de plannen van het windmolenpark. Het 
windmolenpark houdt een grote inbreuk in op het landschap en de rustige leefomgeving. 
Relevante aspecten zullen niet, aJthans onvoldoende, onderzocht worden en zullen niet, althans 
onvoldoende, bij de besluitvorming worden betrokken. Graag zie ik dan ook zijnlhaar standpunten 
terug in de definitieve notitie Reikwijdte en Detail. 
Hoogachtend. 

E. A van Beek 

E.A van Beek 

, Buinerveen 
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Betreft: Zienswijze m.b.t. de Startnotitie Windpark De Drentse Monden als gepubliceerd in de 
Staatscourant van donderdag 23 juni. 

Nieuw-Buinen, 22 juli 2011 

Geacht heer! mevrouw, 

Middels deze brief willen wij reageren op de 'Concept notitie Reikwijdte en Detail (hierna: 
startnotitie) voor de milieueffectrapportage Windpark De Drenste Monden, welke reeds ter inzage 
ligt. Het verzoek is onze zienswijze op te nemen in de definitieve notitie Reikwijdte en Detail. 

Geluid 
In de startnotitie wordt gesproken over kwantitatieve geluidseffecten, door de geluidsbelasting te 
bepalen op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). Tevens wordt aangegeven 
dat er gekeken zal worden naar de wettelijke voorschriften voor geluid. 

Bovengenoemde benadering van geluidseffecten is te algemeen. Ik ben van mening dat een 
specifiekere benadering van geluidseffecten noodzakelijk is. Factoren die van belang zijn bij de 
berekening van geluid zijn: 

de bronsterkte van de turbines (geluidsemissie); 
de plaatsing van de turbines ten opzichte van gevoelige bestemmingen (woningen & 
kantoren); 
De mate van afscherming en reflectie van het geluid door de omgeving. 
Geluidsoverlast door transformatorhuizen en andere zaken die rechtstreeks met de 
windmolens in verband staan. 

Voor het beoordelen van de akoestische effecten van windturbines, die nog moeten worden 
geplaatst, wordt de geluidsemissie berekend op basis van het akoestisch bronvermogen van de 
windturbine. Het akoestisch bronvermogen van een windturbine is afhankelijk van de 
windsnelheid. Een onderzoek naar de geluidsemissie van windturbines bij verschillende 
windsnelheden is dan ook essentieel. 



0505 

Bij de beoordeling van geluidseffecten speelt ook het omgevingsgeluid van andere geluidsbronnen 
een rol. Is het plangebied relatief stil of is er al sprake van een hoog geluidsniveau als gevolg van 
bijvoorbeeld verkeerswegen of industrie. Cumulatieve geluidsniveaus met andere geluidsbronnen, 
maar ook met meerdere windturbines zijn dan ook van belang. Een vergelijking van de situatie voor 
en na plaatsing van de turbines is een adequate manier om deze geluidseffecten te onderzoeken. 

Slagschaduw 
Bij het aspect slagschaduw zal volgens de startnotltle worden onderzocht waar de 
slagschaduwcontour ligt waarbinnen sprake kan zijn van hinder, en te bekijken of daarbinnen 
woningen zijn gelegen. Er wordt gesproken over verschillende criteria, maar niet naar de manier 
waarop deze getoetst worden. Bij de effecten van slagschaduw dient gekeken te worden naar een 
worst-case scenario: de windturbine draait continu, de zon schijnt altijd en de bladen staan haaks op 
de lijn zon - woning. Tevens dient bij de beoordeling van slagschaduw ook te worden uitgegaan 
van objecten tussen de windturbine en de woning. 

Flora en fauna 
Niet duidelijk is aan welke regelgeving de flora en fauna-effecten worden getoetst. Ook is niet 
duidelijk dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. De Natuurbeschenningswet 1998 heeft betrekking op de gebiedsbescherming 
en de Flora en Faunawet op de soortenbescherming. Bij soortenbescherming dient een 
onderverdeling gemaakt te worden in drie categorieën: 

Algemene soorten; hiervoor geldt dat een vrijstelling verkregen kan worden als het om een 
activiteiten met bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik of een bestendige 
ruimtelijke ontwikkeling. In het andere geval moet een ontheffing aangevraagd worden. 
Overige soorten; ook voor deze soorten geldt dat er een vrijstelling verkregen kan worden. 
Wel wordt daaraan de voorwaarde verbonden dat de activiteiten worden uitgevoerd op een 
door de minister goedgekeurde gedragscode. Er is op dit moment geen gedragscode voor 
windturbines. 
Soorten die voorkomen op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en alle vogelsoorten. Voor 
deze soorten geldt dat in de meeste gevallen een ontheffing aangevraagd moet worden. 

Daarnaast dienen de gevolgen inzichtelijk te worden gemaakt voor de vleermuizen, aangezien deze 
door plotselinge drukverlaging door de wieken longschade en inwendige bloedingen kunnen 
krijgen(barotrauma). Dat is vergelijkbaar met caissonziekte bij duikers. 

Bij de beoordeling van de mogelijke effecten van de plaatsing van turbines op natuurwaarden dient 
niet alleen te worden gekeken naar soorten, maar ook naar leefgebieden. Hierbij is niet alleen het 
gebied waarin de soort voorkomt van belang, maar er dient ook aandacht te worden besteed aan het 
voor de soort wezenlijke voedselweb en vestigingsplaatsen. 

Het microklimaat rond de molens zal nader onderzocht moeten worden om te bekijken welke 
effecten deze heeft. Hier is sprake van aanzienlijke bodembeïnvloeding door het plaatsen van 
enorme beton en staalmassa als fundering. De bijbehorende trillingen in het gebied zullen zorgen 
voor een ander microklimaat rondom en onder de molens. 

Cultuurhistorie en archeologie 
De startnotitie is niet duidelijk wat er nu precies onder cultuurhistorie moet worden verstaan. Er 
zou in elk geval gedacht moeten worden aan: 

Archeologie 
Historische geografie (Landschapselementen en ruimtelijke patronen) 
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Historische bouwkunde 

Naast de door u genoemde archeologische waarden en toetsingskaders heeft het landschap een 
andere cultuurhistorische dimensie, namelijk de historische waarde van landschappelijke elementen 
en ruimtelijke patronen. Hierbij kan gedacht worden aan verkavelingspatronen. In de MER zal dan 
ook in moeten worden gegaan op kwaJitatieve effecten op de historische geografie. Het contrast 
met de huidige omgeving zal daarin een prominente rol moeten spelen. 

Landschap 
Voor de imichting en vormgeving van een windpark zijn twee benaderingen mogelijk: 

Het streven naar een inpassing in de bestaande identiteit van het landschap: hier gaat het om 
de minimalisering van de nadelige invloed van de turbines op kernnerken die de huidige 
identiteit van het landschap bepalen; 
Het streven naar het creëren van een nieuwe identiteit. Hierbij gaat het om een kenmerkende 
verschijningsvorm van het windpark als zelfstandig gegeven en in wisselwerking met 
eigenschappen van het landschap. 

In de startnotitie is niet duidelijk of bovengenoemde benaderingen aan bod komen. 

Vervolgens wordt in de startnotitie aangegeven dat er naar verschillende criteria wordt gekeken. 
Echter het detailniveau is (nog) niet ingevuld. Bij de landschappelijke structuur is het belangrijk op 
twee verschillende schaalniveaus te beoordelen. Wegen, sloten, hoogspanningslijnen en 
spoorwegen behoren tot het grootste schaalniveau. Op het kleine schaalniveau zijn het 
voornamelijk erven en bermen die het landschap vormen. Op beide schaalniveaus dienen de 
turbines aan te sluiten op het landschap. 

Met betrekking tot de visuele rust die het windpark moet uitstralen dient onder andere in te worden 
gegaan op de afstand van de windturbines tot elkaar, strakke lijnen, eenduidige kleurstellingen, 
continuïteit en het voorkomen van hiaten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat meningen 
verschillen en dat deze veronderstellingen niet als waarheid dienen te worden beschouwd. Om een 
goede indicatie te kmmen bieden dient de landschappelijke inpassing van het windpark 
gevisualiseerd te worden in een video-animatie om zodoende het effect van het windpark op het 
landschap beter te kunnen beoordelen. 

Tevens dient de zichtbaarheid van het windpark onderzocht te worden. Met inachtneming van de 
eigenschappen van de turbines (fysieke kenmerken, positionering, rotortoerental, etc) dient vanaf 
verschillende afstanden met verschillende weersomstandigheden gemeten te worden hoe sterk het 
zicht van het windpark is. 

In de startnotitie wordt niet gesproken over beleving. Het windpark zal dagelijks worden 
waargenomen door inwoners en passanten. Daarbij kan worden gedacht aan dagrecreanten, 
automobilisten, etc. De beleving van de windturbines is subjectief. De omwonenden zullen het park 
waarschijnlijk anders beoordelen dan passanten. Het is niet raadzaam om over beleving aannames 
te maken. Een onderzoek zou dus zeker op zijn plek zijn. 

Veiligheid 
In de startnotitie wordt gesproken over de veiligheid bij het plaatsen en in werking hebben van 
windturbines. Echter in de notitie wordt enkel gesproken van omwonenden, verkeersdeelnemers en 
arbeiders in de nabije omgeving van de windturbine. Dit is echter te vaag en ontoereikend. Bij de 
veiligheidsaspecten dient ook in te worden gegaan op andere omliggende objecten, zoals 
bebouwing, wegen, industrie, onder- en bovengrondse transportleidingen en luchtvaartveiligheid. 
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Niet alleen moeten risico's worden geïnventariseerd bij het exploiteren van een windpark, maar ook 
bij het plaatsen van de windturbines. 

Vervolgens dient het PR (plaatsgebonden risico) te worden onderzocht. Het plaatsgebonden risico 
betreft de kans dat een persoon, ervan uitgaan dat deze onbeschermd een heel jaar lang op een plek 
aanwezig is, overlijdt ten gevolge van een incident binnen de inrichting. Een andere norm is het GR 
(groepsgebonden risico), welke wordt bepaald door in de omgeving te kijken waar zich grote 
groepen personen gedurende langere perioden aanwezig zijn. 

Duurzame energieopbrengst en vermeden emissies 
Bij dit aspect wordt in de startnotitie niet duidelijk naar voren gebracht hoe de energieopbrengst zal 
worden gemeten. De methodiek die moet worden gehanteerd gaat er vanuit dat elke turbine een 
standaard energieproductie heeft. Echter er zou ook rekening moeten worden gehouden met 
locatiespecifieke omstandigheden, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale windsituatie. 
Door de lokale omstandigheden en de powercurves van de referentieturbines mee te nemen in de 
berekening wordt een meer realistisch beeld van de milieuwinst verkregen. 

Overig 
Verder ontbreken relevante aspecten zoals bijvoorbeeld leefklimaat, windverandering en 
luchtkwaliteit. Ook is geen aandacht besteed aan overige windmolenparken over de grens. 

Conclusie 
Zoals u uit bovenstaande heeft kunnen opmaken is de startnotitie (op veel vlakken) te vaag en te 
summier. Er wordt niet diep genoeg ingegaan op de materie en de te onderzoeken effecten van het 
te realiseren windpark. Ik kan mij niet vinden in de plannen van het windmolenpark. Het 
windmolenpark houdt een grote inbreuk in op het landschap en de rustige leefomgeving. Relevante 
aspecten zullen niet, althans onvoldoende, onderzocht worden en zullen niet, althans onvoldoende, 
bij de besluitvorming worden betrokken. Graag zien wij dan ook onze standpunten terug in de 
definitieve notitie Reikwijdte en Detail. 

Hoogachtend, 
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Betreft: Zienswijze m.b.t. de Startnotitie Windpark De Drentse Monden als gepubliceerd in de 
Staatscourant van donderdag 23 juni. 

Nieuw Buinen, 23 juli 2011 

Geacht college, 

Middels deze brief wil wij reageren op de ' Concept notltIe Reikwijdte en Detail (hierna: 
startnotitie) voor de milieueffectrapportage Windpark De Drenste Monden, welke reeds ter inzage 
ligt. Het verzoek is onze zienswijze op te nemen in de deflnitieve notitie Reikwijdte en Detail. 

Geluid 
In de startnotitie wordt gesproken over kwantitatieve geluidseffecten, door de geiuidsbelasting te 
bepalen op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). Tevens wordt aangegeven 
dat er gekeken zal worden naar de wettelijke voorschriften voor geluid. 

Bovengenoemde benadering van geluidseffecten is te algemeen. Wij zijn van mening dat een 
speciflekere benadering van geluidseffecten noodzakelijk is. Factoren die van belang zijn bij de 
berekening van geluid zijn: 

de bronsterkte van de turbines (geluidsemissie); 
de plaatsing van de turbines ten opzichte van gevoelige bestemmingen (woningen & 
kantoren); 
De mate van afscherming en reflectie van het geluid door de omgeving. 

Voor het beoordelen van de akoestische effecten van windturbines, die nog moeten worden 
geplaatst, wordt de geluidsemissie berekend op basis van het akoestisch bronvernlogen van de 
windturbine. Het akoestisch bronvermogen van een windturbine is afhankelijk van de 
windsnelheid. Een onderzoek naar de geluidsemissie van windturbines bij verschillende 
windsnelheden is dan ook essentieel. 

Bij de beoordeling van geluidseffecten speelt ook het omgevingsgeluid van andere geluidsbronnen 
een rol. Is het plangebied relatief stil of is er al sprake van een hoog geluidsniveau als gevolg van 
bijvoorbeeld verkeerswegen of industrie. Cumulatieve geluidsniveaus met andere geluidsbronnen, 
maar ook met meerdere windturbines zijn dan ook van belang. Een vergelijking van de situatie voor 
en na plaatsing van de turbines is een adequate manier om deze geluidseffecten te onderzoeken. 

Slagschaduw 
Bij het aspect slagschaduw zal volgens de startnotltle worden onderzocht waar de 
slagschaduwcontour ligt waarbinnen sprake kan zijn van hinder, en te bekijken of daarbinnen 
woningen zijn gelegen. Er wordt gesproken over verschillende criteria, maar niet naar de manier 
waarop deze getoetst worden. Bij de effecten van slagschaduw dient gekeken te worden naar een 
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worst-case scenario: de windturbine draait continu, de zon schijnt altijd en de bladen staan haaks op 
de lijn zon - woning. Tevens dient bij de beoordeling van slagschaduw ook te worden uitgegaan 
van objecten tussen de windturbine en de woning. 

Flora en fauna 
Niet duidelijk is aan welke regelgeving de flora en fauna-effecten worden getoetst. Ook is niet 
duidelijk dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op de gebiedsbescherming 
en de Flora en Faunawet op de soortenbescherming. Bij soortenbescherming dient een 
onderverdeling gemaakt te worden in drie categorieën: 

Algemene soorten; hiervoor geldt dat een vrijstelling verkregen kan worden als het om een 
activiteiten met bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik of een bestendige 
ruimtelijke ontwikkeling. In het andere geval moet een ontheffing aangevraagd worden. 
Overige soorten; ook voor deze soorten geldt dat er een vrijstelling verkregen kan worden. 
Wel wordt daaraan de voorwaarde verbonden dat de activiteiten worden uitgevoerd op een 
door de minister goedgekeurde gedragscode. Er is op dit moment geen gedragscode voor 
windturbines. 
Soorten die voorkomen op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en alle vogelsoorten. Voor 
deze soorten geldt dat in de meeste gevallen een ontheffing aangevraagd moet worden. 

Bij de beoordeling van de mogelijke effecten van de plaatsing van turbines op natuurwaarden dient 
niet alleen te worden gekeken naar soorten, maar ook naar leefgebieden. Hierbij is niet alleen het 
gebied waarin de soort voorkomt van belang, maar er dient ook aandacht te worden besteed aan het 
voor de soort wezenlijke voedselweb. 

Cultuurhistorie en archeologie 
De startnotitie is niet duidelijk wat er nu precies onder cultuurhistorie moet worden verstaan. Er 
zou in elk geval gedacht moeten worden aan: 

Archeologie 
Historische geografie (Landschapselementen en ruimtelijke patronen) 
Historische bouwkunde 

Naast de door u genoemde archeologische waarden en toetsingskaders heeft het landschap een 
andere cultuurhistorische dimensie, namelijk de historische waarde van landschappelijke elementen 
en ruimtelijke patronen. Hierbij kan gedacht worden aan verkavelingspatronen. In de MER zal dan 
ook in moeten worden gegaan op kwalitatieve effecten op de historische geografie. 

Landschap 
Voor de inrichting en vormgeving van een windpark zijn twee benaderingen mogelijk: 

Het streven naar een inpassing in de bestaande identiteit van het landschap: hier gaat het om 
de minimalisering van de nadelige invloed van de turbines op kenmerken die de huidige 
identiteit van het landschap bepalen; 
Het streven naar het creëren van een nieuwe identiteit. Hierbij gaat het om een kenmerkende 
verschijningsvorm van het windpark als zelfstandig gegeven en in wisselwerking met 
eigenschappen van het landschap. 

In de startnotitie is niet duidelijk of bovengenoemde benaderingen aan bod komen. 

Vervolgens wordt in de startnotitie aangegeven dat er naar verschillende criteria wordt gekeken. 
Echter het detailniveau is (nog) niet ingevuld. Bij de landschappelijke structuur is het belangrijk op 
twee verschillende schaalniveaus te beoordelen. Wegen, sloten, hoogspanningslijnen en 
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spoorwegen behoren tot het grootste schaal niveau. Op het kleine schaalniveau zijn het 
voornamelijk erven en bermen die het landschap vormen. Op beide schaalniveaus dienen de 
turbines aan te sluiten op het landschap. 

Met betrekking tot de visuele rust die het windpark moet uitstralen dient onder andere in te worden 
gegaan op de afstand van de windturbines tot elkaar, strakke lijnen, eenduidige kleurstellingen, 
continuïteit en het voorkomen van hiaten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat meningen 
verschillen en dat deze veronderstellingen niet als waarheid dienen te worden beschouwd. Om een 
goede indicatie te kunnen bieden dient de landschappelijke inpassing van het windpark 
gevisualiseerd te worden in een video-animatie om zodoende het effect van het windpark op het 
landschap beter te kunnen beoordelen. 

Tevens dient de zichtbaarheid van het windpark onderzocht te worden. Met inachtneming van de 
eigenschappen van de turbines (fysieke kenmerken, positionering, rotortoerental, etc) dient vanaf 
verschillende afstanden met verschillende weersomstandigheden gemeten te worden hoe sterk het 
zicht van het windpark is. 

In de startnotitie wordt niet gesproken over beleving. Het windpark zal dagelijks worden 
waargenomen door inwoners en passanten. Daarbij kan worden gedacht aan dagrecreanten, 
automobilisten, etc. De beleving van de windturbines is subjectief. De omwonenden zullen het park 
waarschijnlijk anders beoordelen dan passanten. Het is niet raadzaam om over beleving aannames 
te maken. Een onderzoek zou dus zeker op zijn plek zijn. 

Veiligheid 
In de startnotitie wordt gesproken over de veiligheid bij het plaatsen en in werking hebben van 
windturbines. Echter in de notitie wordt enkel gesproken van omwonenden, verkeersdeelnemers en 
arbeiders in de nabije omgeving van de windturbine. Dit is echter te vaag en ontoereikend. Bij de 
veiligheidsaspecten dient ook in te worden gegaan op andere omliggende objecten, zoals 
bebouwing, wegen, industrie, onder- en bovengrondse transportleidingen en luchtvaartveiligheid. 
Niet alleen moeten risico ' s worden geïnventariseerd bij het exploiteren van een windpark, maar ook 
bij het plaatsen van de windturbines. 

Vervolgens dient het PR (plaatsgebonden risico) te worden onderzocht. Het plaatsgebonden risico 
betreft de kans dat een persoon, ervan uitgaan dat deze onbeschermd een heel jaar lang op een plek 
aanwezig is, overlijdt ten gevolge van een incident binnen de inrichting. Een andere norm is het GR 
(groepsgebonden risico), welke wordt bepaald door in de omgeving te kijken waar zich grote 
groepen personen gedurende langere perioden aanwezig zijn. 

Duurzame energieopbrengst en vermeden emissies 
Bij dit aspect wordt in de startnotitie niet duidelijk naar voren gebracht hoe de energieopbrengst zal 
worden gemeten. De methodiek die moet worden gehanteerd gaat er vanuit dat elke turbine een 
standaard energieproductie heeft. Echter er zou ook rekening moeten worden gehouden met 
locatiespecifieke omstandigheden, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale windsituatie. 
Door de lokale omstandigheden en de powercurves van de referentieturbines mee te nemen in de 
berekening wordt een meer realistisch beeld van de milieuwinst verkregen. 

Overig 
Verder ontbreken relevante aspecten zoals bij voorbeeld leefklimaat, windverandering en 
luchtkwaliteit. Ook is geen aandacht besteed aan overige windmolenparken over de grens. 
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Conclusie 
Zoals u uit bovenstaande heeft kunnen opmaken is de startnotitie (op veel vlakken) te vaag en te 
summier. Er wordt niet diep genoeg ingegaan op de materie en de te onderzoeken effecten van het 
te realiseren windpark. Wij kunnen ons niet vinden in de plannen van het windmolenpark. Het 
windmolenpark houdt een grote inbreuk in op het landschap en de rustige leefomgeving. Relevante 
aspecten zullen niet, althans onvoldoende, onderzocht worden en zullen niet, althans onvoldoende, 
bij de besluitvorming worden betrokken Wij zien onze standpuntengraag terug in de definitieve 
notitie Reikwijdte en Detail. 

Van de ontwikkelingen willen wij graag op de hoogte worden gehouden. 

Hoogachtend, 
H.W. Gerrits 

Nieuw-Buinen. 
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Betreft: Zienswijze m.b.t. de Startnotitie Windpark De Drentse Monden als gepubliceerd in de 
Staatscourant van donderdag 23 juni 2011 

Musselkanaal , 29 juli 2011 

Geacht college, 

Middels deze brief wil ik reageren op de 'Concept notitie Reikwijdte en Detail (hierna: startnotitie) 
voor de milieueffectrapPOliage Windpark De Drenste Monden, welke reeds ter inzage ligt. Het 
verzoek is mijn zienswijze op te nemen in de definitieve notitie Reikwijdte en Detail. 

Geluid 
In de startnotitie wordt gesproken over kwantitatieve geluidseffecten, door de geluidsbelasting te 
bepalen op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). Tevens wordt aangegeven 
dat er gekeken zal worden naar de wettelijke voorschriften voor geluid. 

Bovengenoemde benadering van geluidseffecten is te algemeen. Ik ben van mening dat een 
specifiekere benadering van geluidseffecten noodzakelijk is. Factoren die van belang zijn bij de 
berekening van geluid zijn: 

de bronsterkte van de turbines (geluidsemissie); 
de plaatsing van de turbines ten opzichte van gevoelige bestemmingen (woningen & 
kantoren) ; 
De mate van afschelming en reflectie van het geluid door de omgeving. 

Voor het beoordelen van de akoestische effecten van windturbines, die nog moeten worden 
geplaatst, wordt de geluidsemissie berekend op basis van het akoestisch bronvelmogen van de 
windturbine. Het akoestisch bronvennogen van een windturbine is afl1ankelijk van de 
windsnelheid. Een onderzoek naar de geluidsemissie van windturbines bij verschillende 
windsnelheden is dan ook essentieel. 

Bij de beoordeling van geluidseffecten speelt ook het omgevingsgeluid van andere geluidsbronnen 
een rol. Is het plangebied relatief stil of is er al sprake van een hoog geluidsniveau als gevolg van 
bijvoorbeeld verkeerswegen of industrie. Cumulatieve geluidsniveaus met andere geluidsbronnen, 
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maar ook met meerdere windturbines zijn dan ook van belang. Een vergelijking van de situatie voor 
en na plaatsing van de turbines is een adequate manier om deze geluidseffecten te onderzoeken. 

Slagschaduw 
Bij het aspect slagschaduw zal volgens de startnotitie worden onderzocht waar de 
slagschaduwcontour ligt waarbinnen sprake kan zijn van hinder, en te bekijken of daarbinnen 
woningen zijn gelegen. Er wordt gesproken over verschillende criteria, maar niet naar de manier 
waarop deze getoetst worden. Bij de effecten van slagschaduw dient gekeken te worden naar een 
worst-case scenario: de windturbine draait continu, de zon schijnt altijd en de bladen staan haaks op 
de lijn zon - woning. Tevens dient bij de beoordeling van slagschaduw ook te worden uitgegaan 
van objecten tussen de windturbine en de woning. 

Flora en fauna 
Niet duidelijk is aan welke regelgeving de flora en fauna-effecten worden getoetst. Ook is niet 
duidelijk dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op de gebiedsbescherming 
en de Flora en Faunawet op de soortenbescherming. Bij soortenbescherming dient een 
onderverdeling gemaakt te worden in drie categorieën: 

Algemene soorten; hiervoor geldt dat een vrijstelling verkregen kan worden als het om een 
activiteiten met bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik of een bestendige 
ruimtelijke ontwikkeling. In het andere geval moet een ontheffing aangevraagd worden. 
Overige soorten; ook voor deze soorten geldt dat er een vrijstelling verkregen kan worden. 
Wel wordt daaraan de voorwaarde verbonden dat de activiteiten worden uitgevoerd op een 
door de minister goedgekeurde gedragscode. Er is op dit moment geen gedragscode voor 
windturbines. 
Soorten die voorkomen op bijlage lV van de Habitatrichtlijn en alle vogdsoorten. Voor 
deze soorten geldt dat in de meeste gevallen een ontheffing aangevraagd moet worden. 

Bij de beoordeling van de mogelijke effecten van de plaatsing van turbines op natuurwaarden dient 
niet alleen te worden gekeken naar soorten, maar ook naar leefgebieden. Hierbij is niet alleen het 
gebied waarin de soort voorkomt van belang, maar er dient ook aandacht te worden besteed aan het 
voor de soort wezenlijke voedselweb. 

Cultuurhistorie en archeologie 
De startnotitie is niet duidelijk wat er nu precies onder cultuurhistorie moet worden verstaan. Er 
zou in elk geval gedacht moeten worden aan: 

Archeologie 
Historische geografie (Landschapselementen en ruimtelijke patronen) 
Historische bouwkunde 

N aast de door u genoemde archeologische waarden en toetsingskaders heeft het landschap een 
andere cultuurhistorische dimensie, namelijk de historische waarde van landschappelijke elementen 
en ruimtelijke patronen. Hierbij kan gedacht worden aan verkavelingspatronen. In de MER zal dan 
ook in moeten worden gegaan op kwalitatieve effecten op de historische geografie. 

Landschap 
Voor de inrichting en vormgeving van een windpark zijn twee benaderingen mogelijk: 

Het streven naar een inpassing in de bestaande identiteit van het landschap: hier gaat het om 
de minimalisering van de nadelige invloed van de turbines op kenmerken die de huidige 
identiteit van het landschap bepalen; 
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Het streven naar het creëren van een nieuwe identiteit. Hierbij gaat het om een kenmerkende 
vcrschijningsvolln van het windpark als zelfstandig gegeven en in wisselwerking met 
eigenschappen van het landschap. 

In de startnotitic is niet duidelijk of bovengenoemde benaderingen aan bod komen. 

Vervolgens wordt in de startnotitie aangegeven dat er naar verschillende criteria wordt gekeken. 
Echter het detailniveau is (nog) niet ingevuld. Bij de landschappelijke structuur is het belangrijk op 
twee vcrschillende schaalniveaus te beoordelen. Wegen, sloten, hoogspanningslijnen en 
spoorwegen behoren tot het grootste schaalniveau. Op het kleine schaalniveau zijn het 
voomamelijk erven en bennen die het landschap vonnen. Op beide schaalniveaus dienen de 
turbines aan te sluiten op het landschap. 

Met betrekking tot de visuele lUst die het windpark moet uitstralen dient onder andere in te worden 
gegaan op de afstand van de windturbines tot elkaar, strakke lijnen, eenduidige kleurstellingen, 
continuïteit en het voorkomen van hiaten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat meningen 
verschillen en dat deze veronderstellingen niet als waarheid dienen te worden beschouwd. Om een 
goede indicatie te kunnen bieden dient de landschappelijke inpassing van het windpark 
gevisualiseerd te worden in een video-animatie om zodoende het effect van het windpark op het 
landschap beter te kunnen beoordelen. 

Tevens dient de zichtbaarheid van het windpark onderzocht te worden. Met inachtneming van de 
eigenschappen van de turbines (fysieke kenmerken, positionering, rotortoerental , etc) dient vanaf 
verschillende afstanden met verschillende weersomstandigheden gemeten te worden hoe sterk het 
zicht van het windpark is. 

in de startnotitie wordt niet gesproken over oeleving. Het windpark zal dagelijks worden 
waargenomen door inwoners en passanten. Daarbij kan worden gedacht aan dagrecreanten, 
automobilisten, etc. De beleving van de windturbines is subjectief. De omwonenden zullen het park 
waarschijnlijk anders beoordelen dan passanten. Het is niet raadzaam om over beleving aannames 
te maken. Een onderzoek zou dus zeker op zijn plek zijn. 

Veiligheid 
In de startnotitie wordt gesproken over de veiligheid bij het plaatsen en in werking hebben van 
windturbines. Echter in de notitie wordt enkel gesproken van omwonenden, verkeersdeelnemers en 
arbeiders in de nabije omgeving van de windturbine. Dit is echter te vaag en ontoereikend. Bij de 
veiligheidsaspecten dient ook in te worden gegaan op andere omliggende objecten, zoals 
bebouwing, wegen, industrie, onder- en bovengrondse transportleidingen en luchtvaaltveiligheid. 
Niet alleen moeten risico's worden geïnventariseerd bij het exploiteren van een windpark, maar ook 
bij het plaatsen van de windturbines. 

Vervolgens dient het PR (plaatsgebonden risico) te worden onderzocht. Het plaatsgebonden risico 
betreft de kans dat een persoon, ervan uitgaan dat deze onbeschennd een heel jaar lang op een plek 
aanwezig is, overlijdt ten gevolge van een incident bil1l1en de inrichting. Een andere norm is het GR 
(groepsgebonden risico), welke wordt bepaald door in de omgeving te kijken waar zich grote 
groepen personen gedurende langere perioden aanwezig zijn. 

Duurzame energieopbrengst en vermeden emissies 
Bij dit aspect wordt in de startnotitie niet duidelijk naar voren gebracht hoe de energieopbrengst zal 
worden gemeten. De methodiek die moet worden gehanteerd gaat er vanuit dat elke turbine een 
standaard energieproductie heeft. Echter er zou ook rekening moeten worden gehouden met 
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locatiespecifieke omstandigheden, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale windsituatie. 
Door de lokale omstandigheden en de powercurves van de referentieturbines mee te nemen in de 
berekening wordt een meer realistisch beeld van de milieuwinst verkregen. 

Overig 
Verder ontbreken relevante aspecten zoals bijvoorbeeld leefklimaat, windverandering en 
luchtkwaliteit. Ook is geen aandacht besteed aan overige windmolenparken over de grens. 

Conclusie 
Zoals u uit bovenstaande heeft kunnen opmaken is de startnotitie (op veel vlakken) te vaag en te 
summier. Er wordt niet diep genoeg ingegaan op de materie en de te onderzoeken effecten van het 
te realiseren windpark. Ik kan mij niet vinden in de plannen van het windmolenpark. Het 
windmolenpark houdt een grote inbreuk in op het landschap en de rustige leefomgeving. Relevante 
aspecten zullen niet, althans onvoldoende, onderzocht worden en zullen niet, althans onvoldoende, 
bij de besluitvonning worden betrokken. Graag zie ik dan ook mijn standpunten terug in de 
definitieve notitie Reikwijdte en Detail. 

Graag zou ik een persoonlijke, onderbouwde reactie van u ontvangen. 

Hoogachtend, 

B. van Goor 

[ Musselkanaal 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: .. ~~ .. t\ .E.. .. \'!Q.(I ... é.S.$.'?r:\ .. ",:, .k .~I.4 .I.t: ................................................ a.. I mevrouw 

Straat + huisnwnmer: ... 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: ......... 

E-mailadres: . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

t ••• 2. ~ ... &.l9.k m~~~:J:::: :::::: .... : .. :: ...... ::: :'.~::::'.:::: ::::~::::: 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.. :.b i .CoC) .~ \I.Y~~ ••.. m. b..l .... de .. S\Q..r. tn9.t ... ~. ~.~ ... W~ooL rY.\ r.k .. fr. .. D r.fr.\ \S~ 

.. DJ .o.r.!d~r.\ ... o..U .. ~r~~:L"c.t.Q.,r. çA ... ~ .. &.~C:Ql.t r.~d ..... V.g . 0 ............ .. 

.. M.odu.~~ ... :1.3 ... ~ ... , ............................................................................. .. 

.................................................................................................................................. 

.. 2~ .. &\olQmQQ.~ ... .J .• 2.Î-.;ri1.-:.'1O'I .\ ............................................ ......................... . 

::~:~t:::~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:: 0.i:~:::;;;;;:::k~~::::~l:::~ ::~~:::~:p':::~:::. ~:.:;~;~::::::: 
. n.o~h-.~ .... ~.k ~.'1~." ~ ' .Qe:t.~ .. L k .ex.oo. ': .. 't.Çv.t"1 r.w.~t; t'.f;.) . VR9f .... J.g,. 
.. ~.~.\..:(. .~.e.J:.B.~p.o.~\:~~ ... :W.(.r;\~tlç:\,r:k .. 1)~ ... 1). r~r.\\:s.e. .. ffiQoo.~D .. r ...... .. 
. w.clk ... :eR.-.cÁb .. te.c .~~kVf ... l\~è. ~. Jl~t .~~'Z9.4. .. ~S ... m.~.0. .. :0.~S .w~:Ze 
.. (!)p .. k .. r.\.Qff.T:l.~ •..• ~ .. de. .. ~Y.\i.\;,(~ ... D.-Q~~h~ ... ~kw.~ .. ~ .. h.).da.J. . 

:tf.~d..::~ ·:·::~::· :k~:~:~hh~:::~·· ~:~~Ü ::~~;~~~~ :::··:~:;' ::k~;~~:~ :~~ï;~~ 
.. ~bdA*cl:-e-o.. ... <t.uO( .. ~. ~·.clAk>a~h·r.t ... k .. ~~. ~lP. ... dL 

U kunt uw inspniakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stuml naar: 
Bw-eau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 

.• ~r 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

N88IIl: ............................ 2.L .~ ... bl.",. J. ... ~ .............................. .............. heer I mevrouw 

Straat + huisnummer: ..................................................................................................... . 

Postcode + Woonplaats: .................................................................................................. . 

Telefoonnummer: ........................................................................................................ .. 

E-mailadres: ................... ........................................................................................... .. 

u spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

U kunt uw i.nspIaakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stunm naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ........................ z. I.~ ..... \:1.çl.d. .... 1 ................................................ heer I mevrouw 

Straat + huisnummer: ..................................................................................................... . 

Postcode + Woonplaats: .................................................................................................. . 

Telefoonnummer: ......................................................................................................... . 

. E-mailadres: ............................................................................................................... . 

u spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

lu.l:\>. ' n~ ... (.s. .. ~0.n\t..~k .. ~Qm ... J~ .. \.Ä.).l .~ .o.l$n.e.l~t:l .. ~ .. p.nc.M.c.2.Q~k. ...... 
• r:\Q.(\ 'I .•.• ~ .~~ e-~~ .. :V (I ••• W· nci.lu..cb ~ .. ~~ . ).)el. '>. Lh~\\e.l\d~ .. . W.o d... . 
. s:~k~ ... ~ .. claY.' ... ~ .. eS e t:l. bi.e.eJ..· ............................................................... . 
. B~ .. ck. .. ~QO.r.~n~ ... \J.0.r.1 .. ~~ c.-b .. ~ .. Q~ ..• h.'*\ .. Q~_ ... . 
. ).<'n5s~ ... VD.() •. .Q()ckc.e ... ~:d.$.6r. .nn.?n ... ~ .. r. ..... ~s ... h-e.\ .. ria.f.\.~ 
. b: 2d .... r. -d-.cd·:\ ~ ... uL.. .. c.~ .. e:r.. . •. ~ (.~ ... v~~ .. ~ .. 11 05;.;' fje.\.wcl~ ni. ~<lM-
.~ .. ~Y.oey .. lJi r.-. ... P.\r. .... lter.'k&(.. ...te~R.~ " .. J ... ) .0..ÇLu.sJ.r. ;~ 'JKu.mm~ ~\ ' ev..e. 
.~r\k~.eQU,(,.$ ... ~ .. ~ .. ~~y. . .I.lD&r.1 ... Yb.aa.( ... ook .. ~d.u.-e. 
. Ln.d:tu. .bj .(I.~S ... ~·r.Ld.a.'=' ..... k.. .. v. .. n .. b-e\~~ .... ~ ... w..r.~k:':' .. ... ~.qn 
k .. btiu..~e ... . . Qf •• .fh:>. .. f.\Q... ... ~~s.~~ ... ~a..Y) .. de. .Ew...r. ~D..R.~ ... ~'>. .~ ... ÇM:Á. ~ 
.Y>:\~m. ... m ... cku .. ~·d.s.~~ .... k .. o.Y.)~r.w.ekro_ .......................... . 

. ~~S.~o..du.W .... ~.'1· .. M .. ~.~t .. .hR~ .b&J?\.t.tw.W ... ~ .. v.~ .. ~ ..... . 

. 4t tt.~.~e ... l,MQr~,Y.) ... D~.r.2. . hL .w.çt.Q(,r .. ~ .. M..~.~~.~~w.ç,QY)h~.u-t. .. .. 

. ~ ... WQc{ t .'hl or.wo .. ..l:J Fr. ~.k ., k.ç,..f.\ .~ D .. ~9.\D. . kr':'.~r . ., .. ~Y.' •• ~ ... he. Vç~~ .. ~ .. 
~'( h rme-D .. WO.i:\\ ()~() .. ~.0. .~ . ... &:. w ol c.U .. ·5es.p~. 9kq.0 .. QOCC. .W$. Ç.1n,.Jj~ncle 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stuml naar: 
Bw-eau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens . 

Naam: ............................ ·2 .(~ .... b1.g.d ..... ~ ............................................. heer Imevrouw 

Straat + huisnummer: ..................................................................................................... . 

Postcode + Woonplaats: ................................................................................................. .. 

TelefoolUl\DIlIIler: ........................................................................................................ .. 

E-mailadres: .............................................................................................................. .. 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................ .. 

Uw inspraak: 

.Cf. t.~x.\Q.; . '\. m~.ç.t .(..ni. ~.~ .... ()~.c\J .. ~.lh.cao.i.-U .... Q.~r. ... dJ<.U.. ~<;l .. wDule-n . 

. e'1 . .ck. .. ~ ... v.Q.n .. ~~scY.\Q~~ ... cAi..e,.k .~~b ... k. .. w .(èÁu:1 .. Po.ÇtJ .. ~ 
1Av.(St.;-; ~ .. r.c.0v:l.Q.d: s:. . ~ .. ~ .. Wl n.d.t.u.1.b· . ,e.. .. clr.ao.Al .. Co.oh~ .. rak . :?Qo ... 

~:nL. . -'P.\ .. ~ ... ~ .. hl.Ç\~ .A.acctn .. b~ks ... op. .. çk. .. ~0 .. ::z. . ~. hv. "~(\9 ' 
-r~ ... dA:e()t .. b.'-' .ok. .. be.o. 1.~D~ ... \J.Q.I(O .. ;J.~S.~Mh).. o.k .. k. .. w 1.~n 
' :W~fla..Q.o .. uai1 .. b"je.ckn .... k~ .. e . ..., .. .ck .. w.l~dtw1. ·}).Q..; •• ~ •• ~ .. WQ.l).\f.\.~ ........ .. 

:fkt ~ . .eKl .. . ~u.r:>.~ ... ÜAeJ .. cMM:~ .. v.,. . ~.w&l~ ... (~~r.~ .. & .. fQ_ 

ltn .. f~U.AÇ\ .. ~ fZ .chm .. WOl. ~().. e. O. .$ : ... Q;,.\t. .. . }).( e~ ... ck.M:.~ .. ~.J: .. ~.L.~ 
~n .. ~.d. .. ~n:\G\a.lIJ... ~ J ... ~ .. war~() .. \:u. S&r;) ... . b~che.r. .rrl .\. ()U" en 

f.caY.~.~ ~er.YYM..Oij ... Q.e .. O~be.sc.~~ ~m.,.{\~ . .. J.~~I:l .. . . J.. .be1.r.ekLg 
~ .. ~ .. q.e.bl secls.be .cb:ex .m.l.n l '·f/.'} .. de-.. 1: w.ç ..... €h? ... Q,M,J)R\ \.Ne..t .. ~ .. ~.. . .ar. ten _ 
.bes."he(.r.n\~. . ,J3.~... .d~~.0he. "h.~.r.m .\.o~ ... ~.er.t\..~ .. n.~f.\ft.d. . () "'f-
.m~\lJ .. k. .. \..NO.{~n .. .I.0. ... dr.~~ . . ~Q.t.e.'3 T.\.~':: .................................................... . 

.. ,.... .. ~r.nLY.U.. . ho.9. . W .) hi ~.r.. . .(' .. ~ ... d_o.:r .. .ekn ... \>.r. ~~\:~d~:\'('I'1 ' .. ~r ld~. ,en 

....... kOol.n .. w .~.. . .Û .. m: ... ~I) ... a..çbv.I~.e •. ~ ... m. t ... b. 5t~n~~ ... be1uu .... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stuml naar: 
Bw-eau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: .................... 2 .Le. ... blc~G~ .... 4 ................................................... heer Imevrouw 

Straat + huisnummer: .......... '" .............. , ................................................. '" ..................... . 

Postcode + Woonplaats: ............................................................................................ '" ... . 

TelefoolUlummer: ......................................................................................................... . 

E-mailadres: ............................................................................................................... . 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

..... ~ ... 0.d.e(.b.d. .. lh:\ .. ~ien .d.\~ ... ~Iof.wk . . .. ~.be \er.Jv.'Cf" .w:JY.l~ .~k .... 

.. !?0.\w.'I~~~.\.L(l. <ij .. ~.Y.1 .k~ .. Q,ockl.e ... ~ .... m e-\ .. ~ ... Q"()}~~.(\'l ... Q.-Ç.t.n~\J.r.QL\~d 

.. W.o.l.~.,(l.: ............................................................................................................... . 

. ~ ... Uf.,r. f '" . }'.te".; .. o.k . ~ 9J .. ~-zrz. .. R. f.L~(? .~t. Ç!} .. u. .. a<.1 .. ~._ .. . 

.... S .el\ l.r;\l "lJi'.1. k g.,~ ... k avn ... W . f . ~~ ... . W~ .. W).r.ctJ .. ala.Q.( ÇXJ..n .. ~ .. V.Wf. uxw.rde 

.... ~f.lxm~C1 .. d.aJ-.. ~ .. Grcl-i.y.lleAL~ ... w.Q.(~f.l ... lM~e~.~çf .. .cp . ..az..o .. o\.ox.. ck. .. 

.. . ~Y.\ÁStu.. ~ c.L'f'.keu.xd.e. .. ~.ocfc.o~ .. & .. L6... . .. ~ ~ .. o1 .mf/.1\. .. ~f.\, .. 

... ~a~~. : >lOor .. . . nd. tu.f. bi n.eS, ................................................................. .. 

. ~~ .. S.omr.~ .. .oL.L .v. r:U. me() ... Cf- .~lA~ .. JJl. ~ .\ICm .. cl.e ... H..A..b,..r. ~Jr.(c.n~~Q. .. e/.\ . 

... ~. v. ~ . ur.t~ .. Voor .... lt.u .. f.o r.téfJ .. ~ .. d.a.t ... I.n .. (l. .ffiJU.'ik. .. ~~ 

. ~ .. (). r:\~ h.4,J-«- n1} .. <..l.Cl Y.I·.:.r.v.uAa~ d .. r:Y.lQet . . . .r.I--h n ....... ...................................... .. 

.. ~'i . d.i. .. k · . .ruL:(1~ .. ;';a. .. c:k... ' >b .. . ~cM.o ... w,\) ... :.k . .p .k<t 1IJ .~ ... v.cw 

.. b .u:b.I /J.e _ .. Dp .. (.\CU.\,.U..I.(. . .a.o( .n .. d.i. Lfu .. 1 .~ .. .te .. , . . r~î.). ... ~ekeke.n. 

.t'1aof .. <... , .t~f.\ ' r .m 0.(" .. dL .1.\a .c .. ~ht.e.ol.MJ .. \-L:. (. ... . ... IZ.-• • • ~d).. ... 

. Xuk .. ~ t.. .w .J 1. ~ . . ~.. . .e.G... .cr~ ' YY.\L . ~ -: D .. b A, ~ .. \ .mD.c.~.c.%2.(. . Á1R . t 
.~ . 0.0,(1 do.~\- ... le-.. .I. 0 .. _ t .. . aa.(:l .. n~ ... )JQQ( .~. saorJ ... ~o ~ k ...... . 
Voec;;l<;eb eh 

U kunt uw inspnaakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stuml naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0508 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

UwgegeveDs 

Naam: ........................ 2J~ ... b\.c:uJ .. :-:1 ................................................ heer Imevrouw 

Straat + huisnummer: ......................................................................... " .......................... . 

Postcode + Woonplaats: .................................................................................................. . 

TelefoolUnmuner: ......................................................................................................... . 

. E-mailadres: ............................................................................................................... . 

u spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.G.u.l:u"u,c ~~~pr.l~ ... J0.:\ .. oxch.e. o~.$:e. ., .. h).~ ... bd:ooh h~ ... ->. .. nid: . ~ ~ 
~t...ef .. rtJ..A .. :p e. '..eh ... nd..u. .. ~w..w.(.tu. t .r.l.e .. ~ ... W9. .. . ... . ~.akVn-.. éi 

.• VY.>. ... . v. .. .... ~d.Q.. .. hL.m. 1 ... ,(~ ... ~ 0.' ................................. . 

• ..r. .n.\: . .Q~ ..................................................................................................... . 
....... lli. k J. ~ . .c.hr? ... ~~(. ~C.h l1dsÓ:\et : .. ~~n ... ~n .. .f:~·.m \:Ljl(. .. ~b·. oe,..,) 
.~ ... ~.it J. LS.c...b.R. .. b.Q :k.. ................................................ ........................ .. 
. Po.M ... ~ .... . c..u. ... ~~ . . ~ ..... Clf . • \n. .. ' .. ~(~ ... Q.r.) ... k~ t~ 
.. ko...au:~ .. ~ ... bl .~.~ .. \n"f .. ~ .. CM?~g ... ~b.M.M .'rM·St.Qr.~~ ...... 
.. w:~S1~e .,.0. r.n~ ... çM. .. k ~ r.lS; b.e .... O'at~ .. ~Ç.tT.' .. \g..'Q.d .<JL,h~pjQ~k.e 
.~ .m.~I:R() .... ~ ... r.UA ~~.eMjb .. Ftr.o.n.e.-o." .. Mf.{?;f. ~ .. 1<Q.D .. ~~ .. hl .. \HP.J~ 
. .aan .. \&. ( k Cl-.v. 5?~ r. .~ . ~C\\ .e O.I1AA , .. :kt . .ck .. ro ~ lZ. .:2o.t \ .ctCtD ... ~ k .. ~ 0 .. moeJ RIJ .... 

. wolde~ '4N a..n ... ç;p .. \ .w '1 h:.eu-e ... Gkn ... ~ .. çk .. \v.~roc. · ~ ... ~.O'~CL 

.~ ... ........................... .................................. ........................... ...... ... ..................... . 

: :Q;~d ····::;::~:\1 ·····::···· : :::· ~:~~~~: ~ :~:1 :::···· ~ ::~:::~:,:~ ··Lr.:·· ;k ::~~::~::: 
~ r ~ n ot: . P, , .~.Q c .. r..jet:> .... m .TQ""." .............................................................................. .. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stuml naar: 
Bw-eau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0508 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ........................... 2 .\:e. ... b\.Q.cl .. !.1. .............................................. heer Imevrouw 

Straat + huisnummer: ..................................................................................................... . 

Postcode + Woonplaats: .................................................................................................. . 

Telefoonnummer: ......................................................................................................... . 

E-mailadres: ............................................................................................................... . 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................ .. 

Uw inspraak: 

.. _ ... \-l.e. ... :-i.c."."""" ... 0 !XlI .. .&l .. \ nt mj .... tO .. à.e.. . ~Gl<a.I:>ck, .. id.e", ~.i.1 e ,.I.. . \AC! n 

... b~l . l.ÇJ.'(). ç! .<;>.ch .~ .. \,j;eJ ... ~ .0,t, .... eA. . m. ç:l~ .. m~\'t,\mCJ.\As.€.r.lY."\~ ... l.U.f.l ... ck .. f.1Çl_ 

. d.eL:. . j'.n..v.~R- .. , .Y.\ .. di. .. ~~t.h rx? ... (,~fL \<uuX) .~.keD ... c4:~ .. ~ .kdi.q-e ...... . 

.. . l.ek. J)'~.t .~.t ... ~.r;1 •• 'n .~.t . .1.(1..0. .~ ~~~~ .. ~0~ .............................................. . 

. _ .. B.e\:: .. st:(e:v.fU) ... '()~cu .. h~ ... cxed.r:e{) ... :vO'() .. ~n .. f) .\~ .UJe. ... )d~nt.\.t.e.l.tJAi~r.bJ 
~.~ . he~ .. . m .. ee.-o .. k C1m.et.V<~~ .. . \1~(5$<k .. oi I.I'J' ')/or:m ... ~n. . h.e.t. Wo '~rk 
.. aLS .. 2 .. . .t'O't:l~'~ ... qe.~ .. ~() ... IJ? ... w~\-;j.H?.(k('j ... m.eÀ .. ~~ . .s:çh~p_ 

:~::.~~~~~ .. ~:~~~~::~:cl:Äk::~ :::~~ ··~~~~~:&.:~:~~~ 
.0K'r.' .r.1~ •• o.an .. ~l .. ~. mJ8t:\ ............................................................................ .. 
. V.e.c\;.dqen.... .l.óJ .. i1 .de .. :t.ar.\:ao\J.h.e .. ~()~~.Je.. en.àat .tU .. D.OO.c. .. .. 

. ~. ~c.~~\~~ ... (J. :'I.kt .\. Q. •••• WO {.d\. .. Cje. ~ t:l.:m .... t.c.btR.:-.. brt ... ~~~~.(\\ v. ~.a.u. 

.l: .l~~:) ... ()1~ ... \.û .~e:v:w1.J. -..B~ . .d.e.. . .\;.D.() ... ~b~~.~ .. ~r:!-:\Ç.-\u.u.r .. .. 

. l.s. .. he~ .. ':'o.e\.ow-J'j .r.yk ... 9.p. ... tw.ee ... @.~.Ç..~~ck:. ~ç.hQ.9.\\D.\~~.ÇMJ.,~ ... \:e. ... .. 
:oe . .cdilio ... ~~.~.S\o\e.(.\ . , .h .. 9.~.$.pQf.l.nL0~.s~.~ .... ~ ... ~OQ.r..W~~fl 
.heh . .f. n ... \. l .. :D.hl ... CJ(. sk... ho. ' \f.\i.\I.~.<:U.A. •. ~ .. he1 .. \(\Jl~n.e. .. schQàl_ 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stuml naar: 
Bw-eau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 

(j) 



,.. 
0508 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: .......................... 2.(~ .. 8 .Q."l ... A ............ .................................... heer Imevrouw 

Straat + huisnummer: ..................................................................................................... . 

Postcode + Woonplaats: ................................................................................................. .. 

Telefoonnummer: ........................................................................................................ .. 

E-mailadres: ............................................................................................................... . 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.h .ll!. ~ Qi.M.. ... :'4.80 .. het-... ~ o.,r..o a.l:n .~41k ... e (. .. en .. ~. k . r. Y})..€.<) .. • d.i.€. . h0.t: ....... 
bf.1hcJo~ .. \l.o.r. .tl1JV;r.\ '" Op.. ~ .. ":> hc.?«.Cdru: . . .e.~ ... ~r:"\ .. ck. .. t.u.c ~.l. ·n.es 
~n .. k .. ~1:-&\ .. .h.et: .. ~~ hal.fL .............................................................. .. 
. m.el .belr.ekkinr=r .. h?t .. d.e. .. v. .· ~ .. r.u:~t .. che .. 6.ek .. w:rJtArD.(k ... YX'éd: ... tM:.L 
.çtrNt\e(.l .. .c:tie(\~ .. oncl.w. .. O'0.W.e. . .\:D •. :\:~ •. WQ.lilio .. · ~'O"Q..cI ···~··~·1~~~ 
.\JCfD .. &. .. wlnd.\urb.lnes. ... -bt . .e\U,Q.Q.t:., . ;\:f.ktlL'k~ ··LSn.e{L)'~~~~ ... 
. ~\...e.u.c<3ten .i.r:1~ .. >C:Q .u\:l .Y.1U~.k.ü .... ~ .. bd .. v r.k r.'OR.o ... CUJ .. .h:l.. teo., .\-\. e.t~ 
cl.ie(lL .. o.p.~roer.k.t .. k ...... f. .~ ... alCÁI:-.. m.e .. \.f.l.5eo ... ~.s.ç.J).\ .\\~o ... 0r.\ .. siC(; .... 
t:\~ .. v.e.(. .n~. telh0.5eJ) ... n.l. t .. C\\S .. WO:-atf.h : d. ... fÁ,l. .. ... k .. wo.l.d.eo ... 'be-
.sd·:o""w.d, .On .. I2.Ul " So.~:à)aU.c.cd-i.~ ... k ... ku.0.D. .~.t:l .. .b·.e . .. eD .... cue b .. ~ 
.landsc ~o.ppeS\.c.e.. .. .\XlFSS .lCl~ .. • vc\ >:1 . h.e\-.. w I noLpk\ de ... 5eY.1. s\A.C\.k seM.d. .. k 
. \.}..Q(~(.\ ••• \o . .@.(l ... \t.ldèa _ o.\.mO(-tI.e. .. om .. :2Qdo.eode...ièlhl .. ~ .. \J.an ... hel 
.w. Cl ,J~Qr.k .. ~. be~ ... \a.bdsd;a.? . h:1.er .. te .. \.<u. n.r.1Q.o. ... ~OP.( de.\-éK)_ ............. .. 
~. e/.\s. .. d.\.eoLde .. z.L l0.t.b.g.ar.k.i.d ... ~ . n .. heA-... w o.c\po.lk .. n.cter.zoó:-\L.k. 
WO.ccloo. ,ro.e.\-:. J. O.Q..wk\b:H~m. ).('1.9; ... . a..o .. dJZ. . ~' (\ .c~C\ ... Q.o ... d.e .. -\u s:9::ná 
.. C.~''fSie.k .kelJ.m.ré? .\<~.,.p . .IJ.I. (".11:',<3, .. 1: . t r.1 e/. /.ll.al"I'~J.d.\er.tL .... 

U kunt uw inspraalcreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stuml naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0508 
. ~r ________________________________ ~~ ______________ _______ __ 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ................... :z .\.-e ... b\s:::::t4 ... 1 ....................................................... heer Imevrouw 

Straat + huisnummer: .................................................................................................... .. 

Postcode + Woonplaats: ................................................................................................. .. 

Telefoonnuuuner: ........................................................................................................ .. 

E-mailadres: .............................................................................................................. .. 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................ .. 

Uw inspraak: 

)lQ.OQ.~ .. Y.~(~:tl .\~.~ .. ~laY.lJ.g.f.\ .. m~ .. ~(~~,}l~ .. W~ . . m.~\:af.\J)~heckf.) 
.'\eoo~~.~() ... ~ .. w.o.c~ .. ho~ ... \:e:r.k ... hef-.:Zi.c?hLucan.hcl .. LN.l(à.p.ar.k. .. 0s ........... .. 
:-Jfl .. à2. .. shl"bn bl.<e .. woJ. . L.()5.d .. gespr~ ... o.v.er. .. be:k,v. t('.~ .. I.B'* .. W:.Dd._. 
~tk .. zal.d .\4 k~ .. LvO.r~ .. wo.-.<Xr3ef.l .~ .. .d.aor ... iJ).w . .r.\~ ~ .. w: . pp'.~s.Ç\f.lkn . 
:~h4 .1ru'l .. wc.,dw .. ·Fch~ .. .aan... atg.( :ec.~~ .. 1: ,Cl4:..~rD.m~L Lv sk:n ... 2k. 
nz.heb:.n'f .. \lon .. de .. Wl·()dh.ubln.es ... I~ .... bj~wh.: .4 .. .l)e .. .Qm.\Al0J1.en.oLko 

.hLlRA .. hA .. (X'rk .. lJJO.ar.S /.~-n~·1 ... a(ld;.r.s. .. heQ .r.~ ... ~.p S .ct/.lt~, ... 

. H.et .'S .. rûe.t .f.aa.dZ.o.<am ... om ... v.er. .. ~te.y..,. né} ... a.aoJ).g.D:\~()S ... k. .. mQ..ke().; . 

. &n .. ondu..zoek .. zcu. .. d.u.s. .~ ... cp .. ~'J') •• pkk. . :z~n ; ............................... .. . \l~ti) e..d: ... :10. .. dJ< .... :r.oo: l:Y.\ah ti", ... WO!.&. . 9"'Soprdmn .. all ~ ... 9k. ·:ve.l.i.3·kd 
.b~ .. . ~Ola\-seo .. er.-.. J.n .. We r. k')?~ .~eD .. . \.0.:0 .. v .. W?d.\.\Ar.bJ.nL& .... é.y.~t~r 
.ti1 .. de .. no\Ü.l~ .. wQrdt .. .e()k~\ .. ~p:r.d<<<.l. ... vaD ... mw.Cf."\e.r.l,(::Mn')'~(.k.eQ..r ._ . 
. ~.~.~<l ... €.r.l .. a{b.€.I:d.us. .. tQ. .. ~ .. Clo.\btj-e .. om. e.'{ .Ln~ .. ~ n .. w.... J.o.cl.\u.('_ 
.~lne. .. ly\ .. .\~ .. "-ili\.ef. ... ~ .. \J.u.<A'j- .. en.k .. or1f.~.ce-.ke(J.J .. J~.~ .. ~. :v.~k'~ ... 
. he.ld peden. ... cl, eo~ ... c.:x:l.t .. \'0 . k .. ~ D.i~ ... ~~(.) .. ~ .. o.nde(fh ... bm.Li~-
.~~ ... : e-c\ .~ .. '2.cC\\S .. ~'o. ~.w n.<j"l ' ~.~ .. \:D.clu.s.h:;' 'TQoder .. ~ .. ~. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stuml naar: 
Bw-eau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0508 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ................................ :?.\~ ... b).otd ... 4 ........................................... heer Imevrouw 

Straat + huisnummer: .................................................................................................... .. 

Postcode + Woonplaats: .................................................................................................. . 

TelefoolUlummer: ......................................................................................................... . 

E-mailadres: .............................................................................................................. .. 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.6 . ilO (.orx;l e. .\f. n~H.e~ , r.l':f .... ~() .. w..k~J:v . (.l"ei.\ICj~ld ~ .. D.(~.r .. QJl-&n 

.m eh?n ... r..\ .~ Cc .':~ ... W. !. de.o ... aeln.v.e(;).t.a:~.\.S-&vd .. ~ : .. h.eL.e~ ·1.ece/.'l .. :~.~ 
J ~ .~ 

.~ .. W D.elf10J.k .. ):Y.l1acu ... a::k .. Ba.-.. f:l.a-al-sen ... )JaYJ. .. de .. w .lV)d.1.ur.b ' ~_ ... 

. V .v. ' L n .~ ... Ch ,,\ ... :P. ~ eh .d00 .. ~ ' . ...k .. w . f.ckf.l .. ~.2.0~b 

.H.ci .. P., ..... bcl-.r ... ck .. '-<.a(.'l.~ ... .daL~ .. ~. a:P. . } .. ec. . 0 .... 1~n p ... cÁaL 

.. cAe-z-e .. . he.~.c.kr. r.ncl ... a(1 .. W.~. af. \Q.O~ ... ~ .... o ... ~k .. o.t\() .~2A'S ... I~ 

.~r4dJ ... \ei.1 "':fv.d '<J~ '" l.l ... ~ ... \'OçA. rn~ .... 6n:oeo ... ~ .. Ü:\I. .lC.hl-.L{),. ~ ... 

.. Eet':"l. .. G\n <Z( . .. no,(.r.n .. ) .~ .. b~\-... S-r. $?f& e .Dd. n .Rst ... \ .. wcl\.ce .. ~ . . hlJ 

.~d ... ~r. .. J.p. ... cLz . r.Y.>.s.e.v.lD.g ... le. .~-kro ... W.QQ.c .. Z\ .(h'''8r.ak ......... 

. g.r. n"'Fr.son.en ... ~.r. ck .. ~n'Oe(.e. .. pef:.l.: aoo ... o..aoMleZ ~ ... ::l.\jl): . 

. D LuAr:2 a.me ... . w . er'5 e "'f'hr.e ".~. en. Ufám.ed. 1:1 .•• ef.D. \ S,. ·"'5, ............... .. 

.. l3.~ .. cLL .. ~.ch .. w .. tC!~ .. ln .. ~... r\:.d le ... 0.};~t .. ~J.e~~ ... n .~ar: ...... . 

. v. r.~() .. ~e6rQçl.:)~.. . . ~ .. e0.ef. ~ :eopb r.e~~L ~ \ .. WOf J..e.r.1 .. ~e:m~ .. ~ 
. elh:x?L.:el ... a.(e .Y.nD.cl... l.dw .. ~a..r:1}.e.e.ro\ ... ~ . ~t .. ef .. \) nw..\.. .~t 

.. .bbn){~, .. ~ ... x-a.n.J. . (cL. (.l.(?'C<3I~pr. . ~,X~e ... ~_.E h\er. .. .,e,~ .. 
:2'ot,.\ .. . .. '(e~.e.ol·~·3 .. ·m~t~ .. wÇ?.Y.clR().. ~D.u.cJ.en .. vnet: .. \..oÇ.. 1\.e.sf> '~'-

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stuml naar: 
Bw-eau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



,.. 0508 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ...................................... ~.\:..e ... b\Q00~ ... A ··.··.·· ... ·· ..... ·.· ....... ····heer Imevrouw 

Straat + huisnummer: ..................................................................................................... . 

Postcode + Woonplaats: .................................................................................................. . 

TelefoonnUIlUDer: ......................................................................................................... . 

E-mailadres: ............................................................................................................... . 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.{.tek.e ... msr.o.ndl h~'J" oat.6~ .. :(.e\< 0 .10. .... w.or .J ... b .udeo ... mcl .. de 
la \e. ... . lhdS\~lA hl.e .. 1:>. :r. .. ae ... Lokale.". m. ~ n.cij he ... e.o ... cie. ... . 
f. .e.e.c.u..r. .V.eb ... .on .. de.. X ;€.~.e.cer.\~ f e.tJ.A,;r. bi n~ .... D:l..ee.. .. k .. ~ ... l n .. de .... . 
.. be(.e.l<et:l.LY)'(~ ... wP.r. .k .. ~ ... m.ee:r .... ce(}(..u. J •• h ... beeld .... a.tJ. . .de ... rn)b~._ 
~. ~~ .. v.e(w.e .ef:l. ................. .............................................. ............... ... ............... . 

· v.e.C"J.9 .... V~(.cLe.(. .. n}.6r.ekf:':o .. ,re.k .o.oJe .. .aspe.ç..!eo ... :2cs:als .. bS:lC .oc.bee.lol 
k~ktLm.C\gJ. ? .. W.lDd.lt~.ca.ad.er.L{)$J .. e.t.'l .. Lu.c.h~ .kwaJ.i.}~t .. wk .. L~'3.. .. ~een 
.~n. a. hl . be~kd .. . Q.Q.y;) .. f;))Jed .flje ... w.t.·o.dr.n. J.et.1.p~rk. (2r;) ... v.er. .de... .. 

:~.::c · ·;~ : ::7~~i~ ::~ :: ~:~:: \~: ··~~~ : ··:···~;:··~ ::h~~~ :k~~:~~~:: ;;;;;~:·· L; ··" 
· .\~ .. ~-e .. ~tGt.( .lncl. :,J,.€. .. (cp .. .ee.\ . :v.~ku.~()) ... k .. v.o.'~ '5 " .-en. ke .. S. .m.m.iU' . 
. .e.c . 1.AIû,(cH: .. ().\f?I. .. a\-:ep .. . <je.1:l .eS ... b. e..~ ~q,n .. ~ .. d~ .O;\o.~.e .. \.e .. 12.r.l .. d.e. .. \e 
· n~cZO. e.k(;"/L .*(J:ea ... v.c.);). .. h.e~ ... ~ .. .f.~k.~..e.r.R(). .. W.l:ncl(>lQ'.{'k ..... ....... . 

. ~k .. ~a.Y.l .. \7:le .. o .tet ... v.~ho1er:l ... :O .. d&. .. rl.Q .Y.l.Y:\-e/.l .· ~Q.n ... b~ .w:.t)dr.ndenfUrk . 

. H.e~ .. wlhdmole() .p ck. .. h . od. .. aa. '!J(. t-e. ... \hbc.e.u.k ... \.Q ... op .. h,el-.. \cw.c;L 
· .s"ba.p ... ef.) .. de .. r.u. 'sJj~ .. ~Qr.y)"5e. v. .V:>g .. R.J...e .Q:,~ .. . o. s,fec.-kD .. :~ lJc.. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stuml naar: 
Bw-eau Energieprojecten, Inspnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

0508 

NaaIl1: ......................... :~.I.~ ... ~.Q@ .... J .................................................. heer Imevrouw 

Straat + huisnummer: ..................................................................................................... . 

Postcode + Woonplaats: .................................................................................................. . 

Telefoonnummer: ........................................................................................................ .. 

. E-mailadres: .............................................................................................................. .. 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................ .. 

Uw inspraak: 

hi.et.
1
.oH.hQ:o..s .... n.v.Qld.O€1.lJ .. , .. (.l.de.f.2C::~d-:\t .. U,X;).r.ol.eo .. &() .. ZMl.leD ... !:11~~ 

Ct I ~ h n... OnV latae" de .. kj . d~ .. b.ciu ... J.\I. . Y.l1 '»,1;-"" .e ""'Cl .. bel: r.okkl2l.l . . gc. 0.3" U€ .. l k. ct a. n .. sx:U. .. r.n .~f? .. stQ. ()~ p<..t.n.l. ~D ..... ~R. I,.:l. ~ .. \ h .. cA.e. .. d4i. [di _ 
. .lev.e .. I.\ .'ihie ... ~. {kw: 'Qjl . e.~ .. 'De:~ . L ................................................... .. 
. Oo.k .... 2î.e .. ' 5I.os.a.3 "'~~" .p .c~D.aY.'\~ ... uY.\.l:-w. or.d · J-!?·3i?<TIQ .~t .... 2..~d.cd; . 
.. \.A ... m~ ... k\.I()t-... D1i'Rr.t:~ .~~D .... ~\-... m~D. ... z:..eo.s'xU.5',2Q... .. ~o·.~)A..s ... ~y;:>. ()o.m~.0 
.. wQo:;:~~ ................................................................................................................. .. 

.. . ~.Clo5Q..c.\'t. ~0J:.> ................................................................................................ . 

.................................................................................................................................. 

... Q\ .. H. .. 2 .. Àic.\t:\ .. E.?:?:?~f). " .. k(,w. ~. '" ........................................................................ .. 

..... .. ~ ..................................................................................... .. 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 
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ONT AN ,EN 

3 0 JUL Z011 

Betreft: Zienswijze m.b.t. de Startnotitie Reikwijdte en detail Windpark De Drentse Monden als 
gepubliceerd in de Staatscourant van donderdag 23 juni. 

2C Exloermond, 24 juli 2011 

Middels deze brief wil ik reageren op de 'Concept notitie Reikwijdte en Detail (hierna: startnotitie) 
voor de milieueffectrapportage Windpark De Drentse Monden, welke reeds ter inzage ligt. Het 
verzoek is onze zienswijze op te nemen in de definitieve notitie Reikwijdte en Detail. 

Geluid 
In de startnotitie wordt gesproken over kwantitatieve geluidseffecten, door de geluidsbelasting te 
bepalen op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). Tevens wordt aangegeven 
dat er gekeken zal worden naar de wettelijke voorschriften voor geluid. 

Bovengenoemde benadering van geluidseffecten is te algemeen. Ik ben van mening dat een 
specifiekere benadering van geluidseffecten noodzakelijk is. Factoren die van belang zijn bij de 
berekening van geluid zijn: 

de bronsterkte van de turbines (geluidsemissie); 
de plaatsing van de turbines ten opzichte van gevoelige bestemmingen (woningen & 
kantoren) ; 
hinder 
de mate van afscherming en reflectie van het geluid door de omgeving. 
Mate van isolering. In het gebied bevinden zich relatief veel oudere woningen nie in het 
gemiddelde van de geluidsnormering. 

Voor het beoordelen van de akoestische effecten van windturbines die nog moeten worden 
geplaatst, wordt de geluidsemissie berekend op basis van het akoestisch bronvermogen van de 
windturbine. Het akoestisch bronvermogen van een windturbine is afhankelijk van de 
windsnelheid. Een onderzoek naar de geluidsemissie van windturbines bij verschillende 
windsnelheden is dan ook essentieel. 

Bij de beoordeling van geluidseffecten speelt ook het omgevingsgeluid van andere geluidsbronnen 
een rol. Is het plangebied relatief stil of is er al sprake van een hoog geluidsniveau als gevolg van 
bijvoorbeeld verkeerswegen of industrie. Cumulatieve geluidsniveaus met andere geluidsbronnen, 
maar ook met meerdere windturbines zijn dan ook van belang. Een vergelijking van de situatie voor 
en na plaatsing van de turbines is een adequate manier om deze geluidseffecten te onderzoeken. 

Ook wordt bij de beoordeling geen rekening gehouden met het element hinder. Met name ' s 
avonds wordt het effect hoorbaar (geen omgevings geluid) en als hinder ondervonden. Aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen is aangetoond door wetenschappelijk studie een minimale afstand 
van 1.6 kilometer in acht moet worden genomen i.p.v.landelande normering. 
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Slagschaduw 
Bij het aspect slagschaduw zal volgens de startnotitie worden onderzocht waar de 
slagschaduwcontour ligt waarbinnen sprake kan zijn van hinder, en te bekijken of daarbinnen 
woningen zijn gelegen. Er wordt gesproken over verschillende criteria, maar niet naar de manier 
waarop deze getoetst worden. Bij de effecten van slagschaduw dient gekeken te worden naar een 
worst-case scenario: de windturbine draait continu, de zon schijnt altijd en de bladen staan haaks op 
de lijn zon - woning. Tevens dient bij de beoordeling van slagschaduw ook te worden uitgegaan 
van objecten tussen de windturbine en de woning. 

Flora en fauna 
Niet duidelijk is aan welke regelgeving de flora en fauna-effecten worden getoetst. Ook is niet 
duidelijk dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op de gebiedsbescherming 
en de Flora en Faunawet op de soortenbescherming. Bij soortenbescherming dient een 
onderverdeling gemaakt te worden in drie categorieën: 

Algemene soorten; hiervoor geldt dat een vrijstelling verkregen kan worden als het om een 
activiteiten met bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik of een bestendige 
ruimtelijke ontwikkeling. In het andere geval moet een ontheffing aangevraagd worden. 
Overige soorten; ook voor deze soorten geldt dat er een vrijstelling verkregen kan worden. 
Wel wordt daaraan de voorwaarde verbonden dat de activiteiten worden uitgevoerd op een 
door de minister goedgekeurde gedragscode. Er is op dit moment geen gedragscode voor 
windturbines. 
Soorten die voorkomen op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en alle vogelsoorten. Voor 
deze soorten geldt dat in de meeste gevallen een ontheffing aangevraagd moet worden. 

Bij de beoordeling van de mogelijke effecten van de plaatsing van turbines op natuurwaarden dient 
niet alleen te worden gekeken naar soorten, maar ook naar leefgebieden. Hierbij is niet alleen het 
gebied waarin de soort voorkomt van belang, maar er dient ook aandacht te worden besteed aan het 
voor de soort wezenlijke voedselweb. 

Cultuurhistorie en archeologie 
De startnotitie is niet duidelijk wat er nu precies onder cultuurhistorie moet worden verstaan. Er 
zou in elk geval gedacht moeten worden aan: 

Archeologie 
Historische geografie (Landschapselementen en ruimtelijke patronen) 
Historische bouwkunde 

Naast de door u genoemde archeologische waarden en toetsingskaders heeft het landschap een 
andere cultuurhistorische dimensie, namelijk de historische waarde van landschappelijke elementen 
en ruimtelijke patronen. Hierbij kan gedacht worden aan verkavelingspatronen. In de MER zal dan 
ook in moeten worden gegaan op kwalitatieve effecten op de historische geografie. 
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Landschap 
Voor de inrichting en vormgeving van een windpark zijn twee benaderingen mogelijk: 

Het streven naar een inpassing in de bestaande identiteit van het landschap: hier gaat het om 
de minimalisering van de nadelige invloed van de turbines op kenmerken die de huidige 
identiteit van het landschap bepalen; 
Het streven naar het creëren van een nieuwe identiteit. Hierbij gaat het om een kenmerkende 
verschijningsvorm van het windpark als zelfstandig gegeven en in wisselwerking met 
eigenschappen van het landschap. 

[n de startnotitie is niet duidelijk of bovengenoemde benaderingen aan bod komen. 

Vervolgens wordt in de startnotitie aangegeven dat er naar verschillende criteria wordt gekeken. 
Echter het detailniveau is (nog) niet ingevuld. Bij de landschappelijke structuur is het belangrijk op 
twee verschillende schaalniveaus te beoordelen. Wegen, sloten, hoogspanningslijnen en 
spoorwegen behoren tot het grootste schaalniveau . Op het kleine schaalniveau zijn hel 
voornamelijk erven en bermen die het landschap vormen. Op beide schaalniveaus dienen de 
turbines aan te sluiten op het landschap. 

Met betrekking tot de visuele rust die het windpark moet uitstralen dient onder andere in te worden 
gegaan op de afstand van de windturbines tot elkaar, strakke lijnen, eenduidige kleurstellingen, 
continuïteit en het voorkomen van hiaten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat meningen 
verschillen en dat deze veronderstellingen niet als waarheid dienen te worden beschouwd. Om een 
goede indicatie te kunnen bieden dient de landschappelijke inpassing van het windpark 
gevisualiseerd te worden in een video-animatie om zodoende het effect van het windpark op het 
landschap beter te kunnen beoordelen. 

Tevens dient de zichtbaarheid van het windpark onderzocht te worden. Met inachtneming van de 
eigenschappen van de turbines (fysieke kenmerken, positionering, rotortoerental, etc) dient vanaf 
verschillende afstanden met verschillende weersomstandigheden gemeten te worden hoe sterk het 
zicht van het windpark is. 

[n de startnotitie wordt niet gesproken over beleving. Het windpark zal dagelijks worden 
waargenomen door inwoners en passanten. Daarbij kan worden gedacht aan dagrecreanten, 
automobilisten, etc. De beleving van de windturbines is subjectief. De omwonenden zullen het park 
waarschijnlijk anders beoordelen dan passanten. Het is niet raadzaam om over beleving aannames 
te maken. Een onderzoek zou dus 'zeker op zijn plek zijn. 

Veiligheid 
In de startnotitie wordt gesproken over de veiligheid bij het plaatsen en in werking hebben van 
windturbines. Echter in de notitie wordt enkel gesproken van omwonenden, verkeersdeelnemers en 
arbeiders in de nabije omgeving van de windturbine. Dit is echter te vaag en ontoereikend. Bij de 
veiligheidsaspecten dient ook in te worden gegaan op andere omliggende objecten, zoals 
bebouwing, wegen, industrie, onder- en bovengrondse transportleidingen en luchtvaartveiligheid. 
Niet alleen moeten risico 's worden geïnventariseerd bij het exploiteren van een windpark, maar ook 
bij het plaatsen van de windturbines. 

Vervolgens dient het PR (plaatsgebonden risico) te worden onderzocht. Het plaatsgebonden risico 
betreft de kans dat een persoon, ervan uitgaan dat deze onbeschermd een heel jaar lang op een plek 
aanwezig is, overlijdt ten gevolge van een incident binnen de inrichting. Een andere norm is het OR 
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(groepsgebonden risico), welke wordt bepaald door in de omgeving te kijken waar zich grote 
groepen personen gedurende langere perioden aanwezig zijn. 

Duurzame energieopbrengst en vermeden emissies 
Bij dit aspect wordt in de startnotitie niet duidelijk naar voren gebracht hoe de energieopbrengst zal 
worden gemeten. De methodiek die moet worden gehanteerd gaat er vanuit dat elke turbine een 
standaard energieproductie heeft. Echter er zou ook rekening moeten worden gehouden met 
locatiespecifieke omstandigheden, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale windsituatie. 
Door de lokale omstandigheden en de powercurves van de referentieturbines mee te nemen in de 
berekening wordt een meer realistisch beeld van de milieuwinst verkregen. 

Overig 
Verder ontbreken relevante aspecten zoals bijvoorbeeld leetkljmaat, windverandering en 
luchtkwaliteit. Ook is geen aandacht besteed aan overige windmolenparken over de grens. 

Conclusie 
Zoals u uit bovenstaande heeft kunnen opmaken is de startnotitie (op veel vlakken) te vaag en te 
summier. Er wordt niet diep genoeg ingegaan op de materie en de te onderzoeken effecten van het 
te realiseren windpark. Ik kan me niet vinden in de plannen van het windmolenpark. Het 
windmolenpark houdt een grote inbreuk in op het landschap en de rustige leefomgeving. Relevante 
aspecten zullen niet, althans onvoldoende, onderzocht worden en zullen niet, althans onvoldoende, 
bij de besluitvorming worden betrokken. Ik zie graag dan ook mijn standpunten terug in de 
definitieve notitie Reikwijdte en Detail. 

Hoogachtend, 

rtvv -r 130dewLtZ - (),'e~(Î 

2 L rxlou m on d 

~J() tWf'40~~ 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 

ONTVANGEN 

28 JUL ZOU 

2250 AE Voorschoten 

Betreft; zienswijze Startnotitie reikwijdte en detail. 

1 e Exloermond, 22 juli 2011 

Geachte heer/mevrouw, 

. Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze in te dienen ten aanzien van de 
voorliggende concept Startnotie Reikwijdte en Detail die de procedure en inhoud van de M.E.R. 
beschrijft. 
Onze zienswijze richt zich op een onderdeel dat niet staat vermeld in de door u genoemde punten op 
bladzijde 22. Het betreft het punt gezondheid. Ik maak mij ernstige zorgen over de 
gezondheidseffecten op mens en dier. Deze gevolgen zijn naar mijn mening zowel fysiek, maar 
voornamelijk psychisch aan de orde. Hierover is nog teveel onduidelijk en een aantal experts 
hebben de negatieve effecten al aangetoond. Ik denk daarbij aan stress en electromagnetische 
velden. Los van de slagschaduw, waarbij in uw stuk alleen kwantitatief inzichtelijk worden 
gemaakt. 

Verder maak ik mij zorgen over de sociaal-economische gevolgen. Ik denk daarbij aan de waarde 
van mijn woning en de effecten op de bevolkingsontwikkeling in het gebied. Dit vraagt een 
uitgebreid nader onderzoek. De huidige plannen dwingen mij tot de keuze om serieus na te denken 
aan verhuizen. 

Ook de flora en fauna het landschap en al de andere door u genoemde punten zijn bij mij 
zorgpunten. U zult dan ook begrijpen dat ik een tegenstander ben van de plannen voor deze 
windmolens. 

Ik wens door u persoonlijk op de hoogte te worden gehouden. 

In afwachting van uw reactie, 

~ ;> AKJOemrn,--------

l' Exloennond j 
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Inspraakformulier windpark De ,Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTV,1. NGEN 

2 B JUL 2011 
Uw gegevens 

Naam: .-&Jd:1.Cl.Itl. ... ~I!l .... ~b~ .. ,. ~.\c.\.~.e k ................... '" heer~evrouw 
Straat + huisnummer: .... , 

Postcode + Woonplaats: ...... . 
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llw inspraak: , 

.. L05·' ·.Vi Y.\~ ..... &tk. ... e.Y.L ... )(Y.)ee~ .. :.Oil.('~rl:w.4-..... V1W.\ .'j-:.:c'~ 

.(\U\f.\ ..... eY.l.. ..... Y.\lA ...... Uek.<2Y.\il ....... \A .... ~kl .... ev.z.. .... .l~ .... C.~ .... JY.lk~ 

.~v. ..... ÛCU,~~\.:tCiJt:\.t.\ .(~.L .............. "" ...................................................... .. 

. ~"L''':~' .... , .... "~j .~ .. ~~ ... ; ............ ~ ................. "\'," .............................. .- .... -.. : ....... , ........ , . 

.. Oe\-..... Civ.l.~1.0ek ....... __ ... ~ ... ~ ...... ~ .... e~ ..... e.lI.l ... Af.\ .... ~e ... ueeJ . 

.. ~.rt.1..CJ1.t .. , ... "r-> ..... ~ .... .IY.\1.1.i ~.f.? v.lC?Wl e~o .......................... "'''''''' .... .. 

.. B:n. .... m~ ...... ueel. ..... v.\1eeY.h-.... OV1.~~ ... hQ~ev.1 .... o(-1 .... v.\1.,-1.. el,l-; 

... k~Y.l.dlct .... : .. ec.cv.1.ta\.I.OC.h ....... ev.l ...... S.c.c:).c.'lC.l.t .......... c....v.l\J.,..lv.z..ee.l. . 

.. :1eb).e.(j .... ' .. r···'Xl.e .... cv.l:2..e ..... ~'Xl'O\.-.,.leYL\'.v.J:j .... Lb~'c.-~e) ............... .. 

.... ........................................................... ............ ............ ...... ............ ................ -................................................................................................................................. . 
6.euev.ll~ ..... ... W\uá .... cl i.~ ..... Cv.tG\.er:t. 2.c:.e~~ ..... pbeurU?I4 ..... clOUtL EEt.--) 
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspl31lkpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 

Voorschoten q fl _ t t') 
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Dus subsidiegeld kan efficiënter besteed worden en het streven naar grootschalige 

windener&iepirli:en is leer Onwr:st3ndig . 
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Onze zienswijze: 

Wijj zip /!Iiiet tegen wiillder.lergje irm ziyru aJpmeenheicn. maar, dil!: r.meppJan, gpat !net la':lIismafjlpelijf(e 

karakter van de Veenkoloniën en het Hunzedal ingrijpend veranderen. Het vrije uitzicht en de rust 

. m:den. verstoord\. waa,;dOar; * k.waliteit vaDl OlIle woonomg,eltittg. daaJh en mensen elVOOJ' lüenm 

zich elders te vestigen. (Als dit nog mogelijk is) Dat vergroot de krimp en de verpaupering in het 

g,ebj~ alSmede waardedaliing, \la/!l.!ne.t. wonittgJlezil. 

Als voordeel zien wij: 

- Subsidiies 'lOOt! energjebedrijJi en. landeig,enaren" di!li gpat sJiedilts, arm. enkele mensen. die: er 

van zullen profiteren, terwijl zij veelal niet zelf in dit gebied woonachtig zijn. Dit subsidiegeld 

kan op ander.e rmanierenlveJe malenl effiitienter WOl'der.t b.esteed!" bi~_ zmnne-ener:gje.. 

Als nadeel zien wij: 

Natllllilf;, liust em, rrGimte- wotden.veFkwanselmL Afbted varn. het IifumzedaJl (~elliei~) enl 

Veengebied. Men is nu bezig met de Hunze weer te laten meanderen, weer terug in 

~ staat.. Mernlll'leeft lÎIiu al' v.eell~, em, rmrm:ei~ aatm Ib:esteedl 

Was dit weer zo'n doelloos project?? 

Verstorimg, vanl de fauna:. V~Is. zullien: stemten. dOor. de w.ieken.. Uilen, en vleermwZen 

raken hun coördinatie kwijt, waar dit gebied rijk aan is. 

GefwlidsmxteJilam!:: IH mgelill vmm de 1I11dtm111ll11ai iS; meJr smnr.mmL 
Slagschaduw: Continu bewegende schaduw van de wieken 

lreJ!l!lggflIiIg toeriisl!me.. lCam& op ontslag irm cfi;!ze. s@àor (~(i)JieGl en, eampiillgl) is etg, groot _ 

De windmolens zullen zeker niet gebouwd worden door de plaatselijke 

b.otlwoodernemer.s., zoalS. beschreven staat lHiervoor. wordt een speciaall bedrijf. 

ingehuurd die gevestigd is in het westen van het land of er komt een bedrijf uit het 

buitenland. l1Je pfaatselijJ(e: bevolkitt& zal hier zekefi niet. VaJlli prafitertm .. 

Waardevermindering onroerend goed. 

Sociale problemm dOor belang,enteg,enstelJimgen .. 

Nieuwkomers zullen zich niet meer vestigen in dit gebied. Voorzieningen zullen dan nog 

smelJier verdwijf:1en .. Op; dit r.momerm wotdem, namelijJl aJlle' vOOlZÏenimgenl all gerealiseerd: iinl 

het westen van het land, bijv. openbaar vervoer, wegennet, activiteiten, museums etc. 

Is er weJl ~ aan! lOf ARt ?' Dil iS. eeD prachtig pr~ waafi emnoarie" ittfra.strw:::tuwr 

en milieu samen gaat. 

Windenergie is geen alternatief voor fossiele energie. Er moet nagedacht worden over 

mtJIJRptlDeIlt& Zonnepaneliem. zij)n: minder: sc/iIadelijJl \tQQt ons rmilieu: er.f. dan! kam, iederceenl 

(participeren) meedoen, bijv. het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen, boerderijen 

en, lander,i~. Wimdturbil:'l6 ~en ODze open Nimte em.lilebb.eDlvele onge·wenstte 

neveneffecten. Windenergie slokt zeer veel gemeenschapsgeld op , waarvan alleen 

:> 
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Inspraakformulier windpark De ·Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ·èdr.lfÄ.'<l. ... etCl .... ~b~ .... ~.\t.l.~.ek ...................... heer~evrouw 
Straat + huisnummer: .... .. ............................................. : ........ . 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: .. 

E-mailadres: .. 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

. . . ..................... .. ................................... .. ................ . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ... : ......................................................... . 

llw inspraak: . 

·\'o5····V.iY.\~ ..... &tk ... ~ ... ~ee~ .. :.0il.(.~rl:w.~ ..... v.)W.,.'j.:.::~ 
.(\Uv.) ..... ed ..... Y.\V\ ...... Uek.<2v.\.a ....... ~ .... ~kl .... ev.z.... .... .l~ .... C.It2.. .... .lY.lk~ 
· ~\t. ..... ÛCl~\.:tC.It":'..t.\ ·-t8l,J ......................................... " ............................... . 

~B.fi~::::~:~~k:::::0.::~:::~::::~~::::~;;:::::~~:::~::::~~: ::~i: . 
.. ~nJ .. ch.t. ...... CJy.> ..... ~ .... JY.)t.l.iÛJ.f.?v.leJMlel-'Z...o ......................................... . 

" I1n. .... Vl'l.ocl-...... ueel.. ... . v.\1e8Y.l.-.. .. Cli(l~ ~ .... hOWlev.1 .... U(-' .... m.l.t. eL.l -: 

... k\AY.l.ÜlCt.· .... .e.c..c~.ual.l.Oc.h .... ... ev.l ...... S.c.c;).a..cJ.l .. _ ... c...v.llJJ.-lr.z..ee.l. . 

.. je.b).e.Gl ... ' .. r.··2~.e .... CN.'l."l..e ..... ~'Xl.d~.~ .Led.\ ... v.1..:J .... (J~~'c.-~e) ................ . 

6.~~~:;,: : : : : : ::~~::::~ï~:~:: : ::~~~~~~~~:::::~~~~:::::d~~~ Ee~ 
· .Û(l. c!{? .. ~C,rt. h. e ~.h .. . W~. ...................................................................... ' 

· b1.e.~ .... U(LJa.ln.cta...l~k ... "3f.2.<..:d:-· ï .... ·· .. ·· .. ··· .. · .. ······· .. ··· .. ···· .. ············ .. ··· .... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 

~rI HJ1Se~ 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

~:~A6. tJi<i:. l~~ Ä k.e. J.: ~ .. _., .. ~ ...................... . '" ................ heer ~ :.:'~:fl 
Straat + huisnummer:":' 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: .. 

. E-mailadres: .' 

U spreekt in als: 

). Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: ' . 1:lJe Q ,.. P ) 
.. ,) <t, ..... 'ltA.Vl .b),,$" t. J • n .. . .... !I. <;:;\. .'1':\ . . . ~ .. 6. .m. .~ v. ! t.>. •. .•. ... .!. f4 . Y.:\ •.•.... 

.. 2 .. Q .•... l)r..~}krJ1~ .... J!. ",, ' . 1~ ··: ··I.'1· R. ·, · J. ········· l .. · .. ····· .. : .. ...... } 
....... ~C\. .-r.ofQ, .. o.l~ r: 7 ~.<.1 ............ t:. .. p . ~ .1':\ . I f'~ Yl ... W. .\:l .r. a . ' mD.-R...ljJ /( 
.. J,~.tko. OV?.h.~P.\ . .;. ... : ... :fl.e.I{) .... Ic?· ~ ·~· !·~ · ]-e.-1)· (I · ...... 1t.!\·~ .. t~cJ~ ........ .. 
•• .. . \1. 0. .ll.a..cr :-; :~ ...... r... t~ f:J.. .. v. ... ~ ... k. ~ .. o. r fJ.: . ~ ........................................... .. 

:t5~ : :l~~:':~ :~;;s. ::: ~:~.~: ::: :~I;·r :: j:iJ ;:;';;1:::: ~ :;~:~ :.::: ;p;;;.;;;;J;;;. 
... dl ~ r. ... cl. -:1.1 .. .. ~ b 5: . ~. 'ft. .... ! . ol. R.Q,. ..... va;,. . xl .. J'Y.) iJ 1..IV:v.I. S .... v ~ .... ;? . CTo .. 7YJ . 
}1~·:9;f.-e ·· .. ·········1 ········· .. ············ .. ······· .. ·: ....................... ~ ......... ....................... .. 
... . t:Y.Çd,~ ...... 0. .e. ..... . ~. Q./~ .. \(). s .... J . .\I:\ .... '2~ ... e .. :7Jp .. .. k. ~ . Y.\ . Y.l .~ 
.. ?: r:.. .. IaJ~r:: .... '2. y n .... çJ. "" ~ ... },es'F {: L .01., J"1 fA:;t:4). ................. ....... . 
........................................................................................................................................... 

........ .. IJ ············ b ~ ····························· .................................................................... .. 

... . RG.. ff.~f:~ ... ~ ~ .. ~ ........................................................... <·Î··· R·Î~ · 29. J.!.. .. . 

1
···················································· ........ .. 

--r~~ 1IoJ{~k'f' m 6n I 

-

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ONTVANGEN 

lJw gegevens 28 JUL 1011 

Naam: A. van der Laan heer lme%'f@tiW 

Straat + huisnummer : 
Postcode + Woonplaats: 2e Exloënnond 
Telefoonnununer: 
E-mailadres: 

U spreekt in als: 
[8J Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: 

Uw inspraak: 

• Meet het draagvlak bij de bewoners van het getroffen gebied. Maak hierbij verschil 
tussen de mensen die er fInancieel voordeel bij hebben (de grondeigenaren en 
initiatiefnemers en de rest van de inwoners. Het onderzoek zal plaats moeten vinden 
onder de direct getroffen bewoners. Het onderzoek zal moeten plaats door middel van 
namen, adressen en handtekening van alle betreffende personen in het gebied of men 
voor of tegen het Wind molen park is in hun omgeving. In het onderzoek zal ook 
vermeld moeten worden waar het windpark gerealiseerd zal worden, hoe groot de 
turbines zijn en wat de omvang van het park zal zijn. Het moet ook een onderzoek zijn 
van voldoende omvang. Het onderzoek moet door een onafhankelijk instituut worden 
uitgevoerd. Zorg ervoor dat de respons op het onderzoek groot genoeg is om van een 
representatief onderzoek te kunnen spreken. 

• Onderzoek de mogelijke alternatieven van het opwekken van schone energie, en meet 
de gevolgen van de alternatieven. Er zijn andere vormen van het opwekken van 
schone energie die minder storend zijn voor de leefomgeving. De subsidies die nu aan 
de grondeigenaren wordt betaald zou verdeeld kunnen worden onder de mensen die 
zelf investeringen willen doen voor het opwekken van schone energie. 

• Onderzoek hoe de omwonenden tegenover deze andere vormen van schone energie 
indien het subsidiebedrag over hen wordt verdeeld. 

• Onderzoek het alternatief om woningen energieneutraal te maken. (eigen energie 
voorzieningen als zonnecollectoren en boilers, wanntepompen o.i.d.) Echter hier is 
geen voordeel te behalen voor de Energieleveranciers. 

• Meet het effect op de dieren en vogels uit onze omgeving: 
Er moet onderzocht worden wat de gevolgen zijn van de bouw van een windpark van 
deze omvang voor de fauna en dus de flora in onze omgeving. Er moet niet alleen 
gekeken worden naar sterfte, maar ook naar het wegtrekken van vogels en dieren. 
Hierdoor zal het natuurlijk evenwicht verstoord worden en zullen insecten en andere 
minder wenselijke dieren vrij spel en de overhand krijgen. 

• Meet het effect op de werkgelegenheid in de regio: 
De initiatiefnemers spreken van 2 jaar werk voor (regionale) bouwbedrijven. Echter 
door de bouw van het park zal geen extra werkgelegenheid in de regio ontstaan. Het 
project is van zo'n grote omvang dat deze waarschijnlijk Europees zal worden 
aanbesteedt. Daarnaast is het bouwen van een windmolenpark is zo specialistisch dat 
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dit door grotere bedrijven uit andere regio's (wellicht buitenland) zal worden 
uitgevoerd. In Haren ( Duitsland) is het bedrijf Emercom bezig met het bouwen van 
een zeer grote fabriek voor het maken van Windmolens. Dit bedrijfbouwt ook 
Windmolens in geheel noord Duitsland en de Eemshaven En dat bedrijf werkt samen 
met een bedrijf in Meppen ( Duitsland) dat de funderingen voor hun plaatst. Dit zal 
geen impuls zijn voor de locale economie. Dit geld tevens voor het onderhoud van het 
windmolenpark. Men zegt dat er 12 - 15 fulltime banen bij zullen komen voor het 
onderhoud van het park. Ook dit is specialistisch werk en levert geen werkgelegenheid 
op voor de mensen in de directe omgeving. 

• Meet het effect op werkgelegenheid in andere sectoren: 
Hier staat tegenover dat in de toerismesector een veelvoud van deze aantallen aan 
banen zal verdwijnen. Het veenkoloniale landschap zal minder aantrekkelijk worden 
voor dagjesmensen en vakantiegangers. Hierdoor zullen campings, 
horecagelegenheden en trekpleisters zoals de STAR minder bezoekers trekken. (het 
spoor van de ST AR geeft nu uitzicht over het landschap, straks ziet men alleen nog 
maar windmolens.) 

• Meet het effect op het toerisme. 
In de regio en provincie worden diverse initiatieven opgezet om het toerisme in 
Drenthe weer een impuls te geven. (denk aan de kaart van de Hunze- vallei, en 
reclame spots op TV) 

• Meet de effecten op de leefomgeving 
o Visuele aspecten 

• Inpassing in het landschap 
• Visueel contrast en beweging wieken 
• Slagschaduw 
• Lichtschittering 

o Geluid 
• Onderzoeken naar geluidhinder en slaapverstoring 
• Effect van het karakter van windturbinegeluid 

o Overige gezondheidseffecten 
o De verdraagzaamheid van de mensen zal negatief worden beïnvloed. Er zijn nu 

al geruchten van onenigheid tussen grondeigenaren en omwonenden. 
• Meet het effect op de volksgezondheid. Op de lange en korte termijn . Er val te denken 

aan: 
o Visueel, geluid,veiligheid 
o Gevoel van onmacht, gebrek aan controle 
o Stress en Slaapgebrek wat weer leidt tot andere klachten en onveilige situaties 

Er moet worden aangetoond dat het plaatsen van windturbines geen effect heeft op de 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de omwonenden. 

• Meet het rendement van het windpark. Denk hierbij aan de werkelijke windsnelheden 
en aan het rendement wat het park op een andere locatie kan hebben. Hierbij dient ook 
rekening gehouden te worden met het bedrag aan subsidie dat verstrekt is om een 
windpark te realiseren en in stand te houden. Tevens moet rekening worden gehouden 
met de kosten die de overheid heeft om waardedaling van woningen in de omgeving te 
compenseren. 

• Bovenstaande in ogenschouw nemend, opnieuw een vergelijking maken tussen de 
kosten van de aanleg van een windpark op het land en in zee. 

• Meet hoeveel C02 uitstoot het kost om een windpark als deze te bouwen. (bouwen 
turbines en aanleggen benodigde infrastructuur. 
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• Meet hoeveel het kost om de dalen en pieken in de toelevering van windenergie op te 
vangen door andere energiebronnen. Windenergie is immers niet constant. 

• Onderzoek de gevolgen van de windturbines op het landelijke karakter van de 
omgevmg. 

• Onderzoek of er naast windturbines ook ander bouwwerken moeten worden 
gerealiseerd om het windpark te kunnen benutten. (infrastructuur als wegen, 
hoogspanningstrajecten e.d.) Wat heeft dit voor gevolgen voor de omgeving? 

• Meet de waardedaling van woningen in de directe omgeving. Het gaat niet alleen om 
de WOZ-waarde van de woningen, maar ook om de marktwaarde. 
Zijn de woningen nog wel verkoopbaar? Wellicht tegen prijzen die lager zijn dan de 
hypotheek die door de eigenaren is opgenomen om de woning te kunnen kopen of 
bouwen. 

• Wat zijn de gevolgen voor de gezinnen die willen vertrekken uit deze omgeving, hun 
woning tegen een te lage waarde moeten verkopen, hierdoor een hypotheekschuld 
over houden terwijl er geen onderpand meer is? (Failliet, schuldsanering,
kwijtschelding van schulden.) 

• Meet de financiële gevolgen voor de omwonenden. 
De omwonenden gaan er financieel alleen maar op achteruit. Iedereen die hard heeft 
moeten werken om een eigen woning te kunnen bouwen ziet de waarde van de woning 
alleen maar achteruit gaan. Er mogen dan studies zijn die bf.'Schrijven dat de WOZ
waarde van de woningen niet negatief wordt beïnvloed door de komst van 
Windmolens, echter de woningen worden onverkoopbaar. Er moet onderzocht worden 
of er kan worden aangetoond dat er nog steeds evenveel potentiële kopers zijn voor 
een woning in de buurt van een windmolenpark als, vergeleken met de situatie dat er 
geen windmolenpark in de buurt is. Door onverkoopbaarheid van de woningen zal de 
woningmarkt verder inzakken, waardoor de werkgelegenheid in de buurt van het 
windmolenpark nog verder zal dalen. Denk. hierbij aan makelaars, notarissen, de 
werkgelegenheid voor de locale bouwnijverheid zal ook drastisch afnemen, doordat er 
ook geen vraag is naar nieuwe woningen in de buurt van het windmolenpark. Dit heeft 
ook zijn negatieve gevolgen voor de toeleveranciers. Werkgelegenheid zal in de buurt 
van dit park steeds verder dalen. Waardoor het gebied steeds minder in trek komt bij 
mensen om er te gaan wonen. Dit leidt tot een negatieve spiraal die steeds maar veder 
gaat. 
Er zijn maar een paar partijen die er financieel beter van worden 
Dit zijn de initiatiefnemers (Raedthuys en de grondeigenaren) De grondeigenaren 
ontvangen per windmolen een bedrag van tientallen duizenden euro's per jaar en het 
is voor Readthuys de core-business. 

• Onderzoek de betrouwbaarheid van Raedthuys. 
Raedthuys wil de omwonenden betrekken door hen te laten participeren (alleen 
hebben de omwonenden straks geen geld meer om te kunnen participeren.), daarnaast 
heb ik een artikel gelezen waarin de rendementen die Raedthuys voorspiegelt geen 
betrouwbare rendementen zijn. De berekeningen die men maakt zijn niet juist. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Bure'au Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 

Betreft; zienswijze Startnotitie reikwijdte en detail. 

29 Exloërmo'nd , 22 juli 2011 

Geachte ieer/mevrouw, 
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ONT\lANGEN 

28 JUL ifm 

Graag ,maak ik gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze in te dienen ten aanzien 
~an de 'voorliggende concept Startnotie Reikwijdte en Detail die de procedure en inhoud 
van de M.E.R. beschrijft. 
Onz~ zienswijze richt zich allereerst op het onderdeel "sociaal-economische aspecten" in 
combinatie met "duurzame energieopbrengst en vermeden emissies"die onderzocht 
zullen worden in het M.E.R. 

In de beantwoording van de zienswijzen rondom het windmolen park in Urk heb ik gelezen 
dater wordt gekozen voor windmolens op land vanwege de investeringskosten. Graag zou 
ik willen dat u onderzoekt hoe deze verhouding is als u de maatschappelijke baten en 
lasten inzichtelijk brengt over de komende 20 jaren dat het windmolenpark er zou komen. 

, Deze baten en lasten op het sociaal-economisch en cultureel terrein zullen cumulatief 
inzichtelijk gemaakt moeten worden en worden afgewogen tegenover de 
investeringskosten. Aangezien deze per situatie verschillend is, zult u dat ook voor dit 

~ gebied s~cifiek inzichtelijk moeten maken. Daarbij gaat het niet alleen om de investering 
op korte termijn, maar zal er ook daadwerkelijk een duurzame keuze gemaakt moeten 

, worden. Het gaat niet alleen om het geld. ' 

Ik wil daarbij ook wijzen op de volgende aspecten: 
• Demografische ontwikkelingen. In uw document op pagina 22 wordt dit punt niet 

genoemd. Dat toont wat mij betreft al aan dat u onvoldoende op de hoogte bent van 
de situatie in het gebied. In hoeverre heeft het windmolenpark een negatieve 
invloed op het vestigingsklimaat voor zowel burgers als ondernemers? 

• Sociaal-economische structuur. Het gebied is economisch zwak. Het gemiddelde 
inkomen en het gemiddelde opleidingsniveau ligt aanzienlijk lager dan het landelijk 
gemiddelde. In hoeverre ontstaat de situatie dat de minst draagkrachtige en meest 
afhankelijke burger genoodzaakt is in het gebied te blijven? De burgers met de 
meeste kansen, mogelijkheden en middelen zullen vertrekken. Hierdoor wordt de 
sociaal-economische structuur wellicht nog zwakker. Ook dit aspect wordt in uw 
dc,"ument niet genoemd. 

• Landschap en cultuur. De kracht van het gebied zit in de openheid van het gebied. 
,Dat zit in de cultuur van de mensen verankerd. Deze kracht weghalen zal grote 
consequenties hebben. Wat gebeurt er met de unieke veenkoloniale cultuur, die al 
sinds halverwege de 199 eeuw een uniek karakter kent. Welke gevolgen heeft het 
voor de beleving en intrinsieke waarde van het gebied voor de huirlige inwoners? 
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Tot slot het draagvlak. Er is onderzocht in hoeverre er draagvlak is voor dit plan. Als een 
van de graadmeters is de opinie van Provinciale Staten daarvoor gevraagd. Aangezien 
deze positief waren heeft u geconcludeerd dat er draagvlak is, aangezien zij spreken 
'namens de inwoners van het gebied'. Ik wil u daarbij wijzen op het feit dat gedurende de 
periode waarin deze besluitvorming plaatsvond er slecht 1 vertegenwoordiger uit het 
gebied kwam en de rest van de statenleden niet uit het gebied kwam. U kunt de 1 van de 
41 niet ali representatief beschouwen. Wanneer er naar de gemeenteraad wordt gekeken, 
waarbij dê relatie met het gebied aanzienlijk nauwer is dan kunt u concluderen dat dit 
draagvlak er niet is, aangezien de gemeenteraad .in haar structuurvisie heeft aangenomen 
dat er geen ruimte is voor een dergelijk windmolen park in het gebied. Aangezien beide 
partijen, gemeenteraad en provinciale staten, niet de regie hebben over dit plan lijkt hier 
sprake van willekeur om het draagvlak aan te tonen. Om dit op de juiste manier aan te 
tonen zult u een onafhankelijk onderzoek uit moeten voeren onder de inwoners, bedrijven 
en andere organisaties in het gebied. Slechts dan krijgt u een objectief oordeel over een 
plan met enorme gevolgen voor het gebied. Ik wil daarbij ook wijzen op een doel uit het 
regeerakkoord: Taken van het bestuur worden op een zo dicht mogelijk bij de burger 
gelegen niveau gelegd. Ik wil u vragen in hoeverre dit rijmt met de huidige procedure. 

Het mag u duidelijk zijn dat ik tegen de komst van dit windmolenpark ben. Ik ben van 
mening dat het gebied zelf sterk genoeg is om met aanvaardbare alternatieven te komen. 
Dit faciliteren zal op alle terreinen tot een veel hoger rendement leiden . 

• In afwachting van uw reactie, 

Peter Zwiers 

2e Exloërmond 

• 

• 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ON" . 
I.....I~ 

2 8 Jljt~ 7~;ll 

Uw gegevens 

Naam: ... W.t-~u. .... t:?:~V..lC1~.m.k._ ... \;).0.sl.c\.L-..................................................... ~ / mevrouw 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: ..• 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

U spreekt in als: 

~Particulier 

, . .... :~.o.~~..e..lk.l?.n.~LJ .. eR. .. ~: .............................. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ......................................................................... . 

Uw inspraak: 

.o.k .. J.O .. W·Ç<·~.L·~·.·~ .. ~.~ ... Sn-.~{.~U:e.(\..nL1v.eJ..D ... L . .tn .. ~ .. w.~.r.\ .. r.n!.Y.l;.v.\.~ .. cl.~t ... L.l ..... 
W.\.rl.~-\?w.\hk . .D.~ .. 01iJ.I-lJJL .~oY.1tU.h ... Un..l~l'-' th ... MKbrY.'.·!.~·t'J·1··· .~.0 .. r.:."!)Y.l .. ~.~ 2-" C ~ + Is 

Q.n!+.. '(X\K"'-oJ.. .. J.. .. hl.") .... t."nn.1l':f-2.û . .I1-. 0/-Y.L ••• !!tul. ", .. .kb ... §.d",,,,.oL.h< ;"ni.~t1. .. lJ.QR.tt ~ L. 0"" ",cl 
w.., .l;. .. btl ... ~.1. YJ ~(}.l f~.a..l .... OL .D..l1Lv:-. ~ j~ .. DJ {J.'O.d1. f.1 .•. :. J.OJJ.o.r..d.s .,O.p. .. 10.tl.d Dl.J.t.n i Vt 

().~.Y.1.Q\.t.~.k.~ ... ! .. ~ ... J:-J.k..J . .Y~ .• rY.'.!A.Ls.d.J.f., . .th .. LL .. J..1J.J.~ .. ~M.t ... dLL-; .. r.r.).{.J.C.~.ü!{.na.$l. Uc, h "~A 
W.;.t1.c.Lr.~.\;.~ .... V.O'Q~.Y:}plÇL .. v..~~k.VJ. .. L~tJL2 .. C~J.z.u,.n .... Q-R-..~ .. O' .. '-e.. .. 1..c.t...t~.i?-k IV) 

.t .. Q.w.t.~.a.p. ... cU.w.!.v:1.c.lW1.o.Le.In.E, ... k .. 4{;.. Y.1.T.n~(1.r.. .. W0 .b . .o.O.e .. r?. .k.W.q,.J.tt.C))" .t.Q t-- Uh 

O.b.0l.W.gXl.:,J .. L.iJ.I4D..~y.llJ.n."I ... L!.l\.".J.Ü ... l:l.c..d,t~.k.d(,<.J .. llr?.ir., .. J.JJ.,e" 
d.C!.~.~y'!?u-.. !J.k0.t f;j.iJ:..a."dL . ./.yJ, u.J.UJ.d ... Q. p. .. ~ I!.. .lJ:l..d"d: .. § .eL.ll.a 1. ......... ui. Y.L~k ullerl.t V1 

.r:btl: .. ll.~ ... w.J. ... LL .. Lt. ... U..U\..':t.C2.~"j.Qr.Y.L~ ... ~ .. v.M.-.VDev.:\ .. . Lv-)' •• Uu .. o.f.)& .. ? 0 ~) 
Lv.~t. .. oLl...01-.u..rJ.(~.\'J..~ .. ~·.b .. Û.C.~ .. Ll:-.. V.D.O'K!S.e.JclQ.k'hl.k) .. LJ.lYJJA .. lxla.uY.J.p.(:}gk ... ç:) r cU 
W.~.~.~\r1. .. Ü.c.b .. 1LL .. C).h:l.e4.!.,.K,tVo)·&:\··0·QR.cl ... l..b .. W. ... 1J...~.J..Q.t .. ~ .. XJ.J.tXJLbY.\.~. 2 0 lA. 

klJ.J;z...y.[J[;fl... ... fY.lQÛ--:lY-) .. cLt.V.tJ.Ir.1. .. d.t.w.~~:~ ... Wwi.:dLd.L .. ()f-.J~Llh.0. !0t!:JL ... V, Q/):e,. clt 
. û.{)JJr,e. .. plJVllkl.'I:-.qo.l.U. .. u.~b..o.itFh\~.Y.'.f.J1. .... 0.0.0.51:. .c.U ... ~ -0 a.&L0.c4 . .j ~./t>.c..l:.,,- .. ~ Yl 

. ~ .. f)~~~t~::~h~~l~~~!~~~·~~::~tO";~·~:;~·~·:~f:: 
~" u. h LJ.t,-..'''L 1:-, 'l e"JL [,J~l,qvi ') D P otl/; ":! d7;QcI . ) 

U kunt uw inspraakreactie uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: ~=--==~ 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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ONTVANGEN 

28 JUL 2011 

Inspraakformulier windpark De Drentsl~onden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: . liJi. .3t.olh .............. ........................................................ heer '''e!Çf!lttW 

Straat + huisnummer: 

Postcode + Woonplaats: , 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: ....... 

U spreekt in als: 
cG Particulier 

0000000000000000 •••••• 00.0 ••• 00 o. 0 ••• 00 

...... Er..l~ /.~ ... .Çx.i..Q.~~ .h . d 1:1.01. ............ .. 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 



Inspraakformulier windpark de Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt windpark De Drentse Monden 
Postbus 223,2250 AE Voorschoten 

Dhr. H. Jongsma 

Exloêrmond 

25 juli 2011, 2e Exk:lêrmond 

Geacht college, 

0518 er 
ONTVANGEN 

2 8 JUL 2011 

Middels deze brÎef wÎI ik als privé persoon gebruik maken van mijn recht om În te spreken op de 
concept notitie Reikwijdte en Detail voor de milieueffectrapportage Windpark De Drentse Monden. 

In de startnotîtîe wordt gesproken over draagvlak În Drenthe voor windenergie. Een onderzoek uit 
2008 met algemene vragen en uitgevoerd În heel Drenthe kan naar mijn mening niet tot de conclusÎe 
leiden dat er draagvlak Îs voor dit Windpark. 
Ik verzoek dat er een draagvlakonderzoek wordt gedaan În het gebied rond de kern van het windpark. 
Bij een percentage voor het windpark van meer dan 75% kan gesproken worden van draagvlak. 

De gemeente Borger-Odoorn heeft haar beleid gericht op wonen en toerisme. Industrie en bedrijven 
kunnen zÎCh maar zeer beperkt vestigen in de gemeente en in het veenkoloniale gebied. 
Ik verzoek om in de onderzoek naar de effecten op het toerisme in de regio. 

Het veenkok:lniale gebied is een agrarisch gebied bij uitstek en na het afgraven van het veen is er heel 
specifiek open en wijds landschap ontstaan. Door het windpark zal er een enorme horizonvervuiling 
optreden en het karakteristieke landschap worden verwoest. Dit landschap verdient onze 
bescherming. 
Ik verzoek om een onderzoek naar de effecten op de vernietiging van een uniek cultuur historisch 
landschap. 

De dorpen 2e Exloêrmond, 1e Exloêrmond, Nieuw Buinen en Drouwenermond zullen worden 
ingesk:lten door het windpark. Waar nu open landschap is komen altijd bewegende molens, met 
slagschaduwen geluidsoverlast. Veel van de woningen zijn niet goed geïsoleerd. 
Ik verzoek om een grondig onderzoek naar de effecten van de windmolens op de volksgezondheid, in 
het bijzonder de geluidsoverlast en de effecten op mensen van continue bewegende molens in hun 
directe omgeving. Het geluidsniveau moet niet alleen op de gevel worden gemeten, maar ook in de 
betreffende woningen. 

De regio wordt bedreigd door krimp. Het wonen tussen de windmolens zal dit niet in gunstige zin 
beïnvloeden. Door het windpark zal er mogelijk meer leegstand van woningen ontstaan en zullen de 
VvUningprijzen waarschijnlijk nog verder dalen dan nu door de marktwerking. De kosten van eventuele 
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daling van de woningprijzen en de compensatieregelingen darvoor moeten als kostenpost worden 
meegerekend van een windpark. 
Ik verzoek om een onderzoek naar de effecten op de woningmarkt. 
Voor de bouw van het windpark zullen er nieuwe wegen moeten worden aangelegd. 
Het bestaande wegennet is niet berekend op veel extra verkeer en zware transporten. 
Ik verzoek om een onderzoek naar de effecten op het locale wegennet en de schade die hieraan zal 
ontstaan door de toename aan zwaar werkverkeer. 

De windmolens zullen een forse fundering moeten krijgen. Dit zal effecten hebben op de 
grondwaterhuishouding. 
Ik verzoek om een onderzoek naar de effecten van het windpark op de grondwaterhuishouding en de 
afwatering van dit gebied. 

Voor de fundering van de windmolens zal moeten worden geheid. Dit kan schade geven aan de 
woningen in het gebied. 
Ik verzoek om een onderzoek naar de effecten van het heien op de grondstructuur en de mogelijke 
schade die dit aan woningen kan toebrengen. 

De veenkoloniên zijn een vogelrijk gebied. Door het windpark zal de rust worden verstoord door 
bewegingen en geluid. 
Ik verzoek om een onderzoek naar de effecten op fauna in het gebied. 



Aan: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Van: 
HJ. Baalman 

EERSTE EXLOERMOND 

0519 

ONTVANGEN 

28 JULlOIl 

Betreft: Zienswijze m.b.t. de Startnotitie Windpark De Drelltse Monden 

Ie Exloermond, 24 juli 2011 

Ik wil reageren op de 'Concept notilie Reikwijdte en Detail voor de milieueffectrapportage 
Windpark De Drentse Monden, welke reeds ter inzage ligt. Hel verzoek is onze zienswijze op te 
nemen in de definitieve notitie Reikwijdte en Detail. 

Dra:lgvlak 
Met mij en veel inwoners van Borger-Odoom, maar ook van de gemeente Stadskanaal zijn zeer 
bezorgd over de voortgang van het windmolen project. In het verleden ben ik niet benaderd voor 
een enquete over windenergie. Bestaan van dergelijk onderzoek uil 2008 is mij niet bekend en kan 
ook als zodanig niet serieus worden genomen ( maar 150 mensen!! ). Duidelijk bewijs voor 
draagkracht is naar mijn mening niet bewezen. Onze vraag: hoe wordt de draagkracht gemeten en 
hoe leidt dit tot daadwerkelijke discussies. 
In de startnotitie staat dat er een brede draagkracht voor windenergie is in de veenkolonien. Ik ben 
van mening dat hier op basis van OI~uistheden een verkeerde conclusie is getrokken. Ik wil u 
verzoeken om een herziening aan te vragen in het kader van MER als uitgangspunt. 

Landschap 
Ons huis staat in een agrarisch landschap met vergezichten en er is nu geen sprake van 
belemmeringen van obstakels/objecten. Er worden zowel voor als achter ons huis windmolens 
geplaatst. En dat over de lengte van het hele mondengebied. Waar wij ook k.ijken gaan, links, 
rechts, voor en achter windmolens. Onze conclusie is dan ook dat wij midden in een 
windmolenpark komen te wonen. Het gebied is nu aangeduid (bestemming) als een agrariSCh 
gebied en niet als industrieel gebied. Het wijzigen van het gebied in een industrie gebied heeft 
grote gevolgen voor landschap. De beoordeling van een bestemmingswiziging zien wij graag terug 
in de MER. 
In de startnotitie wordt niet gesproken over windpark zal dagelijks worden 
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Economische - sociale effecten 
In de startnotie worden de gevolgen voor de waarde van huizen niet als criteria meegenomen. Ons 
is niet duidelijk hoe waardedalingen van huizen worden gecompenseerd. Hoe deze aspecten 
worden meegenomen / gewogen in de MER. Wij vragen u om deze mee te nemen in de 
eindbeoordeling. Naar onze mening zal het windmolenpark een economisch krimp veroorzaken, 
nieuwe inwonders (import) zullen zich niet gaan vestigen. De veenkolonien heeft deze mensen hard 
nodig voor hun voortbestaan. Scholen worden op dit moment gesloten in ons dorp en vereningen 
kampen met leegloop. Naar onze mening moeten deze gevolgen worden meegenomen in de MER. 

Geluid 
Bij de beoordeling van geluidseffecten speelt ook het omgevingsgeluid van andere geluidsbronnen 
een rol. Is het plangebied relatief stil of is er al sprake van een hoog geluidsniveau als gevolg van 
bijvoorbeeld verkeerswegen of industrie. Cumulatieve geluidsniveaus met andere geluidsbronnen, 
maar ook met meerdere windturbines zijn dan ook van belang. Een vergelijking van de situatie voor 
en na plaatsing van de turbines is een adequate manier om deze geluidseffecten te onderzoeken. 
Het begrip hinder wordt niet meegenomen in de startnotitie. Er wordt alleen gekeken naar 
landelijke normeringen. Er zijn verschillende studies w.o. wetenschappelijke studie van de RUG 
over het ondervinden van hinder Cs avonds). 
Ons huis stamt uit de jaren 30 en niet te vergelijken met een gemiddeld woonhuis. Geluidoverlast 
zal zeker waarneembaar zijn. Een extra onderzoek naar type woningen en geluidnormering is zeker 
op zijn plaats. 

Conclusie 
Ik kan me niet vinden in de plannen van het windmolenpark. Het windmolenpark houdt een grote 
inbreuk in op het landschap en de rustige leefomgeving. Relevante aspecten zullen niet, althans 
onvoldoende, onderzocht worden en zullen niet, althans onvoldoende, bij de besluitvorming 
worden betr 

1 

EERSTE EXLOERRMOND 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
C t N tOtO R Ok OOdt D t °l ONTVANGEN oncep 0 I Ie el WIJ e en e al 

28 JUL 2011 
Uw gegevens 

Naam: ... Rr".",f,4!. ... /)'2<1.'1 .. •............................................................... {~~~/ mevrouw 

Straat + hUIsnummer: .... . .......................... , .............. ............... . '" 

Postcode + Woonplaats: ...... .. J.w. f..:e.J.~ ....... G.K/cieY:w:-:Çi.~ ..... ............. . 
Telefoonnummer: 

E-mailadres: ...... . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

D Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

u winspraak: 

1~ ... h.0. ... 12~.~Ç4:(J .... 8.C!P!J ....... ~f.? .J~~r. ...... ~~ ... .I.4 .. J~0. .... c../ ... .I6J:Q1,(1,.v:. ... /.h 
Tkvud~ ..... ~/çjer.v.-:-.~. { . ~b0. ....... ~t/.ecll:r. ..... hM/&. ..... 20j.0./~'~ ... . ~!d. .... . h.t.i.'J ... 6e. 
kWop .... S~h ,. h.f-:"- ... i.S ... . al. .. . UI!, . ... . he.e.Afjht.<. .... ~ fv..c..(;.ç ...... 0.0. ... 'i.f< ... ..I(f!1( L .. 
. t:.~ .... v~kp.p.e.v.t. , .. . 1#.4t .... cIoe.f.,:-: ... ~ ..... v./l(/d~~.fJ.~r:-' ..... . 5.(;:(rf>.! . ~ .~ .... . ~.I:: .. . 
.J~ .... .. ~.y. (~1. ~ .. ~f(":4 ~ l ' . . J.0-.&.: ... . L/eek-. .. . ÇA .. . z elf .. V.U.~ t: .. . D.ok .... w.4.t .. v. /e. ... rçpol-
~.~ .... ~v.fJPd~.7 ... 11~~ .... Y.t i.~WrpW,lJ. .u .... /!..~ç-: ..... qd:;l~ .... I.r ... .grd.d4~0.J. .. .. . 
. ~ .. .. 4 eA::. .. h.~~. Jh ... ~w.-. .. . l.~.~{-.... w.J. ... . ?J.:.~r. .. .. d(:d,~ . .. ~ ... . 0i e~.frl. 0-.J. .. .. 
t.I~ .. .j~ll<~ .... r~ .... ee~ ..... ~~0..J.~C?l~~f?f?ltr..k .. è/.~~ .. ... D.~ .... v.~fJ..~.~.(ç1-fj ...... h~j(-
.C!-?e.f.Ir. .... plP.-0r., ... 4..t?çJs ..... PtIl?&.çJ. ..... d~ .... b.Ctf. r.9~~S ..... V.9.C?V:OP. ...... ~ .. 2r.A1!~ ... 
. d~.C;t/~, ... f.!f.d-: . J~/~ ..... . ç~w.-.~~.Ç!w.~ ...... 0~Y.\(!.... ..... ~9. .. · fft:00.{;}~·5 . t .. br:?er..c..'" 
f?0t!.laJp?r. ..... k»Y;: .... ~d;.(~ ..... 5.,i".5/J.('(.,~ . • . ~r. ... ~vr.!.,:: .. J~ JJ.f;q~ ... ~L 1-

.~ ... . bRvJ. .. ... ~~C-!~ .. j .(... .... 4PP ... ~~ .~Io. h. ~ . .; ... IL ..... ~pq0: ..... .fh.~ /.: ... . e:t>. .... 9.(/. .. 

_ _ .. 1c:,~~ ~ ... ~C?~.~q0'~:'( .. . 1:1.~ .... ~v.\ . . .. p~4.l~c ti ..... C4.t.'l..::.?/. f-l.L-. 
Jk .. ~r ... .C?0:d.?:v:.G0-.f~~~ ...... ~U~ ...... h.e-.(-:. .... p.ft'!?klf.~ ....... h.. ~ f;k~~ ..... ""?'?0-.h .. .. 

. V. .l;{~ .... . ~~~ ~.I(":.~ ..... b .0:((j. ~~~ .. . Il. ... . 2c?Y.t. ..... :Z~99.e~ ...... ~ (:(. ..... . t..-.e&. ..... ~.I. l-:-. ....... . 

. t?0.?~ ... .. 00.~ . .! .· .................................................................................................... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

28 JUL 2011 
Uw gegevens 

Naam: ....... . ~.v. ....... ... " ................................................................. heer I me"I'9öW 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: ... 

- E-mailadres: .. 

U spreekt in als: 

ti Particulier 

. ...... 1.:. ... D.~y.. v.-Y.': 0. .~i ......................... ...... '" ... . 
···1········ ·.······ .. ······························· ................ . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

::b:~ ··:·: :::b~:r~~::;;~:::;;Jk:::~~~E;~::: 
... v.\/.\~.CJ~ ... . -:1 . ~ ... ~ . . r. ..... L .... ~ ..... v.~~ .... ~v. .... ~ ... fu ... \ 
.. w~ ..... ~l.u..L.~:-r~>. .... .. kY.><.~ .... e&- ... ~ .. O.r 

.... ~Q. ····~· ~· ·~ .T~~ ·~\· ··~~tl:\~ . · .~l<.L/.Y. ··· ·~ · ·· 0. ··· ·· ·P·.T ...... l 

.... c.lo .v. .. :\-:-~v.~ ..... y.~.o .. ~ .... ~ .... L-.CI. v.-.~ .... ~Q\.Ä .. k\--

... ~~ ... .. ~.~ ..... ~ ... ~ ..... \) .~. k.o. .~.~ .. ~ol ... Q~.li. J I 

.. ~ .... c.:, .. h . :J .. ,ó\:-.. . C::l~l':: ... \...<XI .~. ' j ' ~ .. ."J •... fL .~~ 

., .~ ... l-:-.~. ~ .\Ç,b·1· ... wCQcU. \" ' .~ ..... ... ~.~ .. '.&x-.. 0..I.S: ...... :e...:Y.- .. ~ 

... d:- ... ~.\: .... ::\fu. .... ~~\./.. .. ~ ... ~.~::k;;:~ ... ~. ><h. 

.. ~\-.... ~ ... \:::x. ... 90.<;Ç;.v: .. ~ ................. ~ .. ·· \·································r · ......... . 

· ~ ···~··~'f-~··Tw.e . ~.Q ... )I.)...LL,tf ···~·"' ·~ev..· ······· I 
.. w~C:~ .... l) .~.~.~\ ..... ~ .... \l.R.. ... w·Q · ~ r ·······~·· l .~~clQ-
. r.-. i.J .~ .... ; .... w .. u... ... ~ .. ~I,. ... ~ ... \) .. ~.~R.~4 .. ~ ............ . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

28 JUL 2011 
Uw gegevens 'k. . 
Naam: ..... .. f!. iJ. ... ~ ... Ql1 ......................................................... .... hecr"7 mevrouw 

Straat + huisnummer: .(t .. ~ .. f!..~(~. l17.9.()d .... .!.lf.: ......... ïjF ...................... ............... . 

Postcode + Woonplaats: ..I((J/f.{f . :r..~ ...... 9.:.tV..ee.al~ ...... I/~. f'YY.l . tn O.noI. .. ... ........ .. .... .... . 
Telefoonnummer: ... rP.5..9-1 .w..3 .2-.~ 2 r ••••• O' 6.7". ~·4j.lj.l(.r. J. /.1 .......... ............................... . 

. E-mailadres: ... hCol.(1 .. m??t. v.m.~(k. (1 . (?P.fa.n f}J . . d . L ................................................. . 

U spreekt in als: 

o Particulier 

tv' V d· . . I b d ··f f'I,.i01(en ()j1, ('(0· h nÎr> I 0 rY7Ot-rv 'A. ertegenwoor 1ger van orgamsatIe e nJ : .. l-!. k ....... r . f;1'J .À ........ . .... v.. t!. ..... .... Ifl " .. 

Uw inspraak: 

0.~:::1J:~: ~w.~:~:i::::~:;;J:::~I~:::~l:~:::h~; :~ :::~~~~ . 
. . C?e.Y:) ..... ~ .. ~ .. ~. IX\ . :~ ... t() .~ ... (!(.nD. .. ,,~.~CC .. t!Lf ... ~~:J<.Q. 
\.to. v'Y.'l i .... . ~ 9.6\... . . C!). 0 S. ... ~ kC) Y:X\ . ~ .. cle.r.w.:? . Y.\~. : ............. . . .. ........... .. .. .. ........ . . 

~:~~··:~ :::~ :::~~: ;;j.~:~f. ::::~:~::::~~~~: ::r~~~::::~:~~:(f 
.\.1> ..... ~').. . d. ~ . e .D . ~.Y:' ............................................................................................ .. 

js: ···:: ~~ · : ·X :~::: : ··:···~:::~~i~::::~::~: ~:\;i :::~:J ::k:::~ 
.~ ...... XD...~ .~ ... ~0:v:\ .. ~~'!:D.Q."r.\ ... ~_ ........ . ............... ................... . 

:6: : ··:::~::··:·: · :kÇ~:::~~~:::::~~::::::~:::~~···~~~: ... :: 
~Q.~~ .... v.~ ... ? \o.\~ ... r.tv.:3.~ .... ~ .... ~ ... ~ . ..... 9.~ .......... . 
~. ~~.~ ... k .9. .~.M. \9j .. ~~ ·t· ..... · ......... ·· .. ··· ................ ·· .. ·• ...... · .. ··· .... . 

~:::~~~::: ~:~::~~: · ~: (~;.:~: ~\~: ::~~::\:~: d:::~~:~:::~: :::~:::~ 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 

~ 
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ONTVANGEN 

28 JUL 2011 
Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

~:!~e7a.(}?,4:e ... ;2.Jc.k!b.v.~ . : ........................................ .(~> mevr~ 
Straat + huisnummer: . . ......................................................... . 

Postcode + Woonplaats: 

TelefoonnummeÇ.. 

E-mailadres ... •.. 

U spreekt in als: 

IE- Particulier 

/J v B -- - t//ne", .......... . ............................................................... 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: ...--. . 
.... -1f. ... f:ö.r.s. .l;-... t/(llh.--c!Lf.:1e!'7rJ/~CI· · ·J.!.(.!(?·<~ · ·· ············· ............. ................. . 
.. . !t: ... Gei t!(((.J;'ry. ~!4.l(' ...................... ............................................................... . 
.. -1. .. .. q! ?t?(!.e!. ~ {!.. .. .. ~ ...... ...... .. ... ........ ... ....... .. .. ............ .... ... .... .... ......... ... .... . 
. :~ ..... t1. <!.ü tK~ .. ~ ~ k.' ~.%t Z' ;t(~cd. .. i!:~ .. .?. -!<{.,,(I.:;.q.,J ............................... . 

. *- .... . E .i?('.~ .. . c. -:1 .. . . Tt?-.:< r1 .Ci • • •••• • t;.. -!. (itÇ-#.." ~:7" ....................................................... , 

...... . ...... . . . .. .. ..... ..... . ... ......... .. .. ..... .. .. ... .. . . . ......... . ........................... ... ................... .. ..... 

... .. . . ............................................ .... ... . ....... .. .................. ... .. ... . ..... . . . .... .... . ... ... . .......... 
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... ... ..... ... ........ .. . . .. . . ... ... ....... ...... . . ..... ... ....... . ..... . . ...... .. . . ........ ... ..... .... . .. . ... ... ......... ....... . 

.... .... ... .. .................................................... .. .. .. .. .. ... ..... . . .......... .... . .. . .. ............... .. . .. ... . 

. . .. . ..... ...... ..... ... ........ .. ........... .. .. ... . ... ......... ......... ... ..... . . .............. ... .. ... ... ...... .... . . . ...... . 

........ .... . .. .. .... ...... .... . . ..... . .... . ....... . . . ..... .. ... . .... ...... .. ... .. ... . ... ... .... . .. . ...... ...... ............... ... 

.. ........................ ... .... ... . .. . . .. ........ .. .......... .. ............................ ... ....... .... .................... .. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: Brouwer. ............................................... '., ............... .. flee.f-/mevrouw 
Straat + huisnummer 
Postcode + Woonplaats 
Telefoonnummer 
E-mailadres: 

U spreekt in als: 
[8J Particulier 

Exloërveen 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: 

Uw inspraak: 

Het draagvlak dient beter onderzocht te worden. 

Toelichting 

0524 

ONTVANGEN 

28 JUL 2011 

In 2008 is een enquette uitgevoerd in opdracht van de Readthuys groep. Wij wonen in de 
regio en vullen altijd alle enquettes in maar hadden tot voor kort nog niet van deze enquette 
gehoord. 
Ik heb van de Raedthuys groep een afschrift gekregen van het betreffende rapport Van 
Newcom uit juli 2008. 

De opmerking in de Concept notitie reikwijdte p. J derde regel van onder 'vrijwel het hele 
gebied .. is voorstander' kan naar mijn mening op geen enkele wijze uit het Newcom 
onderzoek worden opgemaakt. Bovendien mag het onderzoek zich niet beperken tot de 
investeerders en de personen die in het gebied wonen. Tussen de gearceerde gebieden wonen 
zoals de mensen bijv. in Tweedemond en de omwonenden in de weide omtrek. Die mensen 
bemerken ook veel van de windmolens en tellen ook mee. 

Voorbeelden van bezwaren tegen het onderzoek zijn: 
(I) Newcom schriJft dat de resultaten voor Borger Odoorn slechts indicatiefz~;n. 
(2) Daarnaast is de conclusie over ofinwoners positiefstaan tegenover windenergie 

gebaseerd op een vraag over vier of acht molens. Daarbij zullen veel respondenten 
gedacht hebben aan windmolens zoals die nu bekend zijn in en rondom de gemeente. 
Dat een deel van de respondenten positief daarover is kan geenszins betekenen dat 
men positief is over 70 molens van 200 meter hoog! 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail O~, VANGEN 

Uw gegevens 

Naam: Brouwer. ....................................................... .. . ........ . fteeF.-/mevrouw 
Straat + huisnummer: 
Postcode + Woonplaats: • 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

U spreekt in als: 
[81 Particulier 

Exlcftveen 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: 

Uw inspraak: 

De Sociaal economische aspecten dienen veel beter beschreven te worden. 

Toelichting 

o 1 AUG 1011 

In de concept notitie rijkwijdte staat bovenaan p. 21 hierover een hele korte alinea. Hierbij 
lijkt het alleen te gaan over de agrarfu uit het gebied die ook initiatief nemer zijn. Daarbij 
worden alle ander sociaal economische effecten over het hoofd gezien. Voor het plan gebied 
en de omgeving zijn er talloze (negatieve) sociale en economische effecten te verwachten. 
Daarbij zijn er ook kernen en gebieden die al een sociale en economische achterstand hebben 
en dus kwetsbaar zijn. 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail OI'T (' 

Uw gegevens o 1 AUG 1011 

Naam: Brouwer. ................................................................ ... fleef.-/mevrouw 
Straat + huisnummer: 
Postcode + Woonplaats: Exlctiveen 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

U spreekt in als: 
[ZJ Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: 

Uw inspraak: 

De MER dient verder/uitgebreider te differenteren met betrekking tot de Turbineklassen en 
het totale vermogen. Nu lijkt het onderzoek zicht te richten op 
= twee klassen 3-5 MW en 5MW of hoger en 
= vermogen tot 250 MW en vermogen daarboven 

Als het plan echter turbines van 7.5 en hoger zal bevatten (dat is 50 % meer dan de 
ondergrens van de hoogste klasse) dient die klasse ook apart besproken te worden. Mijn 
inziens zijn dergelijke molens helemaal niet bedoelt voor een land als Nederland en onze 
schaal van infrastructuur en landschap. 

In hoeverre is de SneterNovem richtlijn uit 2005 (zes jaar oud) voldoende om effecten van 
dergelijk grote molens te evaluaren. 

Hetzelfde geldt voor het totale vermogen, als men in de MER alleen vermogen hoger dan 250 
onderzoekt kunnen mijn inziens die effecten niet zomaar vertaald worden naar een park van 
450 MW. Dat is bijna twee keer zo veel! 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ONTVANGEN 

Uw gegevens 

Naam: Brouwer. ................................................................... heer/mevrouw 
Straat + huisnummer: Boermastreek 20 
Postcode + Woonplaats: 9574 PC Exloërveen 
Telefoonnummer : 06-5423 84240591-548142 
E-mailadres :fennegien.brouwer-keij@hetnet.nl 

U spreekt in als: 

� Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: 

Uw inspraak: 

03 AUG Z011 

Ik wil onderzocht zien (vraag mij af) of een mer die tot stand komt met medewerking van een 
bureau als Pondera echt onafhankelijk kan zijn. 

Zo had Pondera een poster over windenergie tijdens de informatieavond op 30 juni. De heer 
Arends van Pondera was daarbij voor toelichting. De poster bevatte ideeën, mening en feiten 
door elkaar heen en een dergelijke presentatie getuigt niet echt van een onafhankelijke en 
feitelijke benadering en goede onderzoeksmethoden. 
De poster besprak vrijwel geen nadelen of negatieve aspecten en deze leken ook te worden 
gebagatelliseerd. 

Het leek wel of men door een citatie naar éen proefschrift de schijn van wetenschappelijkheid 
aan de poster wilde geven. 
Er stonden suggestieve zinnen op zoals/met de strekking 'er wordt vrijwel nooit planschade 
toegekend'. Die zin zou ons ten onrechte moeten doen geloven dat er geen reden is voor 
planschade. 

Een Reikwijdte notitie die door een dergelijk bureau is opgesteld heeft mijn vertrouwen niet. 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: Brouwer. ................................................................... heer/mevrouw 
Straat + huisnummer : Boermastreek 20 
Postcode + Woonplaats: 9574 PC Exloërveen 
Telefoonnummer : 06-5423 84240591-548142 
E-mailadres :fennegien.brouwer-keij@hetnet.nl 

U spreekt in als: 

� Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: 

Uw inspraak: 

De effecten van aanleg en exploitatie dienen veel beter te worden onderzocht. 

Toelichting 

Mijn opmerking heeft in hoofdlijnen betrekking op twee aspecten 

= In Hoofdstuk 4 wordt besproken op welke aspecten de effecten zullen worden onderzocht. 
Daarbij wordt in 4.1 vrijwel nergens opgemerkt of geëxpliciteerd dat de aanleg en exploitatie 

effecten ook zullen worden onderzocht. Zo wordt bijvoorbeeld bij geluid alleen het geluid van 
de bewegende rotorbladen besproken terwijl in stilstand de molens ook extra geluidoverlast 
kunnen geven en de aanleg en exploitatie zeker ook overlast zal geven. 

= Het effect van de zogenoemde duurzame energie (4.2 p. 20) opbrengst en vermeden 
emissies rept niet van het feit dat voor grootschalige opwekking van wind in Nederland er 
altijd conventionele centrales standby moeten zijn voor als er geen, te veel of te weinig wind 
is (o.a. balanceren). De negatieve milieu en duurzaamheids aspecten daarvan dienen 
meegenomen te worden. De vraag is niet of het wisselende aanbod van windenergie kan 
worden ingepast in het net maar of als men dat doet er ook nog een netto milieuwinst te 
behalen is. 
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C.A.H. Tolboom, 

2e Exloërrnond. 

Aan Bureau Energieprojecten, 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden, 
Postbus 223, 
2250 AE Voorschoten. 

2e Exloërrnond, 27 juli 2011. 

Betreft: zienswijze op startnotitie windpark De Drentse Monden. 

0525 

ONTVANGEN 

2 B JUL 1D" 

Naar aanleiding van de ter inzage gelegde bovenvermelde startnotitie merk ik het volgende 
op. 

Algemeen. 
Het in de startnotitie aangegeven zoekgebied vormt een onderdeel van het Drents 
veenkoloniale gebied. 
Dit gebied heeft als kenmerk rust, ruimte en vergezichten, slechts onderbroken door 
woonkernen, bestaande uit laagbouw met lintbebouwing. 

De aanleg van een windpark zal het aanzien van het veenkoloniale gebied definitief 
veranderen. Het zal dan een industrieel aanzien krijgen. 

Voor het geldelijk gewin van een aantal grondeigenaren zal het unieke karakter van het gebied 
onherroepelijk verloren gaan. 
De bestaande plannen om het veenkoloniale gebied vanwege boven aangegeven kenmerken 
toeristisch te promoten kunnen nu de prullenbak in. 
Uit cultuur-historisch oogpunt verdient dit gebied een beschermde status. 

In de startnotitie wordt aangegeven dat een breed draagvlak bestaat voor de realisering van 
een windpark. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. De vraagstelling is nimmer 
voorgelegd aan de bewoners. 
Gezien de vele reacties op de startnotitie moet worden geconcludeerd, dat een overgrote 
meerderheid van de bewoners tegen de komst van een windpark zijn. Een nader onderzoek 
naar het draagvlak is noodzakelijk, zeker in het licht dat de betrokken grondeigenaren via de 
subsidies de lusten krijgen en de bewoners de lasten. 

Het verdient aanbeveling nader te overwegen ofhet aangewezen zoekgebied nog een reële 
locatie iS.Sinds de aanwijzing hiervan is de situatie drastisch veranderd. 
Op Duits grondgebied zijn sindsdien langs en nabij de grens met Nederland en grenzend aan 
het veenkoloniale gebied diverse windmolenparken aangelegd. De aanwezige windturbines 
domineren de gehele omgeving. Staande in dit gebied ziet men nauwelijks nog natuur, maar 
alleen draaiende windturbines. 
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Een verplaatsing van het zoekgebied naar de grens met Duitsland lijkt mij een goede optie. 
Het gedeelte van het veenkoloniale gebied langs de grens is door de aanwezigheid van de 
windmolenparken op Duits grondgebied al aangetast. 
Realisering van het voorgenomen windpark de Drentse Monden op een locatie langs/nabij de 
grens met Duitsland zal in ieder geval een verdere aantasting van het veenkoloniale gebied 
sterk beperken. 

Realisering van een windpark zoals thans voorgenomen moet worden afgeraden. 

Specifiek. 
In het aangegeven zoekgebied bevinden zich de meeste woonkernen, bestaande uit 
lintbebouwingen, en gelegen op relatief korte afstand van elkaar. Het is evident dat een 
dergelijk windpark daar voor grote overlast zal zorgen. 

Dit geldt in het bijzonder voor het gedeelte van het zoekgebied tussen 1 e en 2e Exloërmond. 
De afstand tussen de bebouwing van 1 e Exloërmond en de aaneen gesloten lintbebouwing aan 
het Noorderdiep in 2e Exloërmond bedraagt minder dan 1500 meter. Ter vergelijking: de 
afstand tussen de lintbebouwingen van de andere woonkernen bedraagt meer dan 4 km. 
Bovendien zijn alle woningen aan het Noorderdiep met de voorzijde gericht naar het open veld 
richting Ie Exloërmond, waardoor er altijd zicht is op de windturbines 

De aanwezigheid van windturbines in dit gedeelte zal het woon-Ileetklimaat ernstig aantasten 
en kunnen zowel fysieke als psychische klachten veroorzaken. 

In dit verband verwijs ik naar de bevindingen neergelegd in het in december 2002 uitgekomen 
rapport "Hoge windmolens vangen veel wind" van de Natuurwinkel van Rijks Universiteit van 
Groningen naar aanleiding van de klachten van bewoners in Bellingwolde over de 
windturbines in Duitsland. 

Daarnaast zal de aanwezigheid van windturbines de waarde van de woningen sterk 
verminderen of zelfs onverkoopbaar maken. 

Ik ben dan ook van mening dat in ieder geval voornoemd gedeelte tussen 1 e en 2e Exloërmond 
buiten het zoekgebied moet worden gehouden. 

Indien de bouw van windturbines in vermeld gedeelte toch doorgang vindt zal ik een 
schadeclaim wegens gederfd woongenot en waardevermindering van mijn woning indienen. 

Hoogachtend, 

C.A.H. Tolboom 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ' 
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2~~ ;t~iN~ EN 

Uw gegevens: 2 B JUL 2011 

Naam: ... .l~\ FtR.,.~ .IS~.~T. .... J!.I1R v..c.y_ .. !.$. r;.k .~~~.'.ty. ~ ............. heer mevrouw 

Straat + huisnummer: ..... . 

Post ode + Woonplaats: .. S:TI}JfS 7FïVlJlJL... . .......... ............ ..... ~ .............. .......................... . 

Telefoonnum-mer: ........ . .. ..................... . .................................... . .. . 

E-mailadres: ................ . 

U spree.kt in a%. 
~ Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatiè I bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: . 
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 1 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 1 
Voorschoten 1 

, --------- ... --- ~ 
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I Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

28 JUL zau 
Uw gegevens; 

Naam: ... &..C:."!. .... @.-<K.7.. ........................................ heer I_ww 

Straat + huisnummer: ... 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: """'" 

E-mailadres: ............... . 

U spreekt in als: 
. et' Particulier 

ÇJ ;-.46..r /< rl A/ 4A L-............................................................................ 

o Vertegenwoordiger van organisatiè / bedrijf: ............ " ........................ . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

L_ _ _______________________________ ~ 
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ONTVANGEN 
Inspraakformulier windpark De Drentse Mondel!a JUL 2 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 011 

Uw gegevens 

Naam: .... H.t.5.Y.\Jk., W\ .0. 
Straat + huisnummer: . . . . 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: .... 

. E-mailadres: ..... 

U spreekt in als: 

bi[ Particulier 

. ....................................... '" heer / IM'Re'tIW 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: '" _ ............ _ ........ _ .. _ ................. _ . __ ........ " .. 

u kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Klimaatverandering in Drenthe: Minder wind. meer zon 

Sinds de jaren '80 is ook in Nederland een klimaatverandering merkbaar. Dit is een van de redenen 
om in te zetten op duurzame energieproductie. Sommige investeerders doen ons geloven dat het 
plaatsen van talloze gigantische windmolens in Drenthe hier een bijdrage aan levert. De 
vernietiging van landschap en leefbaarheid moeten we dan maar op de koop toenemen. De 
onderbouwing van deze oplossing ten opzichte van minder ingrijpende methoden zoals (opslag van) 
zonne-energie is zeer matig. Daarbij is een belangrijk feit onderbelicht gebleven. Het waait steeds 
minder hard terwijl de zon steeds langer schijnt. 

De meetgegevens van weerstation Eelde zijn te downloaden van de website van het KNMI. Een 
simpele analyse laat zien dat de gemiddelde windsnelheid in de afgelopen 20 jaar met bijna 10% is 
afgenomen (9,1 %). Daarentegen is het aantal zonuren met bijna een kwart (23,4%) toegenomen! De 
veranderingen zijn groot en gaan erg snel. Gaat deze trend zich voortzetten? Het lijkt erop: 2011 
staat tot dusver (14 juli) alweer hoog in de top 10 van zonnigste en meest windarme jaren sinds de 
metingen in Eelde begonnen. Is de te verwachten opbrengst van windenergie dan wel zo groot? 
Wordt zonne-energie niet steeds interessanter? 

Decade Gemiddelde Windsnelheid (m/s) Hoeveelheid Zon (uur/jaar) 

1981 - 1990 4,57 1383 

1991 - 2000 4,40 1564 

2001 - 2010 4,15 1706 
Bron: KNMI, metmgen Gronmgen Airport Eelde 

Met de vernietiging van het landschap en de leefbaarheid van Drenthe en de Kanaalstreek betalen 
we een hoge prijs. Een rustige, ruime en gezonde leefomgeving is immers het enige wat ons in 
positieve zin onderscheidt van de rest van Nederland. Wat daar tegenover staat is zeer onzeker. In 
de huidige analyses betreffende de voordelen ten aanzien van economische en milieu-effecten is de 
door mij genoemde lokale klimaatontwikkeling niet meegenomen, laat staan dat er is nagedacht 
over het toekomstig verloop hiervan. 

Mijn voorstel is om de voorliggende desastreuze plannen nog eens te toetsen aan de huidige 
klimaatontwikkeling middels voorliggende modellen. 

Drs. H. Bulk 

Stadskanaal 
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Uw gegevens: 

Naam:-Ç. .~0./ ... ~Y.J. • Jn . \?tn .. . Pep/??kC?1?: ..................................... heer Imevrouw 

Straat + huisnummer:~ 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: .... 

E-mailadres: . 

U spreekt in als' 
~ Particulier 

'" ..................................... . 

~ .............................................. . 

. ..................................................................... . 
. ............................................................................ . 

Vertegen rd' . t' I b d "f o woo Iger van organlsa Ie e riJ: ..................................... .. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

L _____________________________ _ 
-=---='---"- - - -
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Valthermond 27 julie 2011. 

Als particulier wil ik inspreken voor het windpark De Drentse Monden. 

Ik maak bezwaar tegen het gemak en de manier waannee de overheid zich middels , de herstel 
en crisiswet ,zich voor het karretje laat spannen van een aantal grond eigenaren (waarvan 
sommigen geen enkele binding hebben met het monden gebied) en bedrijven, die met 
opgeklopte cijfers en aan namens, € tekens in hun ogen, de woorden subsidie en 
compensatie voor in de mond ,het hele drentse monden gebied, van een wijds agrarisch 
landschap om willen vormen tot een industrieel windmolen gebied met zo'n 70 tot 100 
windturbines, met alle gevolgen voor de ruim 17000 bewoners, die mogen het zelf maar 
uitzoeken. 
Woon en leefomgeving voor altijd vernietigd ,van rust ruimte en natuur, naar altijd 
ronddraaiende reuzenwieken op hoge palen, zichtbaar tot op grote afstand. 
Waarde onroerendgoed ,weg opgebouwd kapitaal en oude dag voorziening, prijzen zullen 
sterk dalen en veel huizen zullen onverkoopbaar blijken, want wie wil er nu in of naast een 
industrieel windmolengebied wonen. 
Geluidsoverlast, door belanghebbenden omschreven als zijnde binnen de normen en gemeten 
door de fabrikanten die het gunstiger voorstellen als dat het in werkelijkheid is, laat maar 
eens zo'n kolos op de rem gaan midden in de nacht! 
Geestelijke en lichamelijke klachten, er zijn nu al mensen met slapenloze nachten, alleen al 
door het idee straks midden tussen of naast de windmolens te moeten wonen, wel weg willen 
maar niet kunnen. 
Gevolg van dit alles leegstand en verpaupering 
Waarom windturbines in een gebied met relatief weinig wind? 
Volgens opgave Ministerie v. Economische zaken is de gemiddelde wind op 100 mtr. 7 tot 
7.5 op een schaal van 5 tot 10 . Gezien het lage tegenvallende rendement van windturbines in 
het algemeen en de plaatsing in een niet optimaal wind gebied, extra energie verlies door 
transport over grote afstand, wegens het ontbreken van groot verbruikers in de directe 
omgeving, zal van deze grote investering weinig effectief rendement te verwachten zijn, 
dus verspilling van kapitaal en overheidsgeld 
In de voorlichting wordt gesproken over draagvlak onder de bevolking voor het 
windmolenpark. 
Een referendum cq. Enquette zou hierover toch een duidelijker beeld moeten geven dan wat 
er nu door de belanghebbendenzo te s wordt gesteld. 

Conclusie, een windmolenpark v 
voordeel voor enkelen en giganti 

Hoogachtend: S.Noordam 

niet thuis , 
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28 JUL ZOll Ik ben niet tegen windenergie in zijn algemeenheid, maar dit megaplan gaat het 
landschappelijke karakter van de Veenkoloniên en het Hunzedal ingrijpend veranderen. Het 
vrije uitzicht en de rust wurden verstoord, waardoor de kwaliteit van onze woonomgeving 
daalt en de mensen ervoor kiezen zich elders te vestigen. ( Als dit mogelijk is.) Dat 
vergroot de krimp en de verpaupering in het gebied, alsmede waardedaling van het 
woningbezit. 

Voordelen: 

- Subsidies voor energiebedrijf en landeigenaren, dit gaat slechts om enkele mensen 
die er van zullen profiteren, terwijl zij veelal niet zelf in dit gebied woonachtig zijn. 
Dit subsidiegeld kan op andere manieren vele malen efficiênter worden besteed, 
bijv. zonne-energie. 

Nadelen van WindtLWbines: 

Conclusie: 

Natuur,rust en ruimte worden verkwanseld. Afbreuk van het Hunzedal en Veengebied. 
Verstoring van de fauna: Vogels zullen sterven. 
Geluidsoverlast: Het zoeven van het rotorblad is zeer storend. 
Slagschaduw: C()ntinu bewegende schaduw van de wieken. 
Gevaar voor omvallen, blikseminslag of ijsafzetting. 
Teruggang toerisme. Kans op ontslag in deze sector is erg groot. 
Waardevermindering onroerend goed. 
Sociale problemen door belangentegenstellingen. 
Nieuwkomers zullen zich niet meer vestigen in dit gebied. Voorzieningen zullen dan nog sneller 
verdwijnen. Op dit moment worden namelijk alle voorzieningen al gerealiseerd in het westen van 
het land, bijv. openbaar vervoer, wegennet, activiteiten, museums etc. 

Windenergie is geen altematief voor fossiele energie. Er moet nagedacht worden over zonnepanelen. 
Zonnepanelen zijn minder schadelijk voor ons milieu en dan kan iedereen meedoen, bijv. het plaatsen van 
zonnepanelen op daken van woningen, boerderijen en landerijen. Windturbines bederven onze open ruimte 
en hebben vele ongewenste neveneffecten. Windenergie slokt zeer veel gemeensschapsgeld op, waarvan 
alleen energiebedrijven en grondeigenaren van zullen profiteren. 

Dus subsidiegeld kan effICiënter besteed worden en het streven naar grootschalige windenergieparkc 
is zeer onverstandig. 

Getekend: 

J.G_ BAKKER VAN HAMERSVELD 

GIETERVEEN 
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Straat + huisnummer: 
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Ik woon În een gebied met rust, ruimte en een open landschap. Op de landerijen zÎe ik de reeën 

grazen, de grote en kleine vogels vliegen en kan ik van een ondergaande zon genieten. Bij dUÎsternÎs 

kan ik de sterren waarnemen en het natuurlijke schijnsel van de maan zÎen. 

70 Windturbines van 150 meter hoog zullen dieren verjagen en of doden. Het zicht op de 

zonsondergang wordt bedorven. Van de nacht vÎnd ik belangrijk dat er rust, stilte heerst en dat het 

duister is. De duisternis zie ik in relatie met de natuur, met mijn dag- en nacht ritme en in het kunnen 

zien van sterren en het natuurlijke licht van de maan. 

Duisternis is ook van belang voor het biologische leefritme van planten en dieren, 70 windturbines 

van 150 meter hoog komen tussen de dorpen in de Veenkoloniën te staan. Voor zover ik heb kunnen 

achterhalen zijn er in Nederland geen windturbines van 150 meter hoog. Wel zijn er plannen. 

Tijdens de inspraakavond op vrijdag 1 juli 2011 kon een medewerker van Raedthuys Windenergie BV 

mij geen locatie noemen, waar 70 windturbines van 150 meter hoog aan 2 kanten een dorp insluiten. 

Tot nu toe staan de windturbines aan één kant van een dorp. 

Mijn zienswijze nu. Wanneer er 70 windturbines van 150 hoog tussen de dorpen in de Veenkoloniën 

komen te staan, betekent het, dat geluidsoverlast, slagschaduwen nachtelijk licht hinder rondom mij 

aanwezig zullen zijn. Ze zijn dan zowel voor en achter van mijn huis geplaatst. Waar ik dan ook kijk zie 

ik overdag en 's nachts windturbines. Daardoor zullen de negatieve effecten voor het openlandschap 

en van geluidsoverlast, slagschaduwen nachtelijk lichthinder zich vele malen versterken. 
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Daarnaast Îs er ook nog sprake van horizonvervuiling În de unieke weidsheid van het gebied van de 

Veenkoloniën. 

N.a.v. de voorlichtingsavond windpark De Drentse Monden, wat bij mij meervragen opriep dan dat ik 

concreet antwoord heb gekregen, wil ik dat onderstaande plaats vÎnd: 

1. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico's (zowel 
lichamelijk als psychisch) voor de omwonenden van het geplande windmolenpark binnen een 
straal van respectievelijk 2, 4,6 en 8 kilometer. 

2. Onafhankelijkwetenschappe1îjk medisch onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van het 
tegelijk În werking zijn van respectievelijk 25,50,75,100 % van de geplande windmolens 
binnen een straal van wederom respectievelijk 2, 4,6 en 8 kilometer. 

3. Onafhankelijkwetenschappelijk onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico's bij het 
gelijktijdig in werking zijn van 25, 50,75,100 % van de capaciteit van het windpark en 
"LOFAR" 

4. Onafhankelijk onderzoek naar auditieve gevolgen van het tegelijk in werking zijn van 
respectievelijk 25, 50,75,100 % van de te plaatsen windmolens binnen een straal van 2,4,6 en 
8 kilometer. Hierbij wil ik bijzondere aandacht voor auditieve gevolgen voor mensen die 
leiden aan de ziekte van Ménière. 

5. Onafhankelijk onderzoek naar de demografische gevolgen van het plaatsen van de 
windmolens voor de divel'5e dorpen en woonkernen. Hierbij moet gedacht worden aan een 
bij voorkeur wetenschappelijk onderzoek onder alle bevolkingsgroepen in de omliggende 
dorpen en woonkernen binnen een straal van 8 kilometer van het te realiseren 
windmolenpark. Een van de onderzoeken dient zich te richten op moge lij k wegtrekken van 
jonge inwoners vanuit de kernen vanwege de aanwezigheid van het windmolenpark en 
welke de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn voor de voorzieningen binnen de kernen 
waarbij zeker gedacht moet worden aan scholen, kerken, winkels, verenigingsleven, huisarts, 
werknemers voor gevestigde bedrijven etc. 

6. Onderzoek en toetsing door de overheid wat de effecten zijn wanneer bewoners voor en 
achter hun huis (dus meervoudig) in hun woongebied te maken krijgen met windturbines en 
wat de gevolgen hiervoor zijn voor het milieu, de gezondheid, flora en fauna en sOCÎaal 
leefgenot van de inwonel'5 van de Veenkoloniën. In Nederland staan Windturbines 
enkelvoudig opgesteld. Nergens is sprake van meervoudige opstelling van windturbines in 
Nederland. Ik ben van mening dat er andere plekken voldoende zijn waar de windturbines 
geplaatst kunnen worden in het Noorden van het land. Denk aan de Eemshaven( sterk in 
ontwikkeling op economisch terrein en energie voorziening jen in de Noordzee. 

7. Onafhankelijk onderzoek welke de gevolgen zullen zijn de waardedaling, dat hiervan sprake 
is staat vast gelet op bestaande jurisprudentie, van de woningen die binnen een straal van 
2,4,6,en 8 kilometer van het windmolenpark. 

8. Onderzoek naar de wijze waarop deze waardevermindering aan belanghebbenden zal 
worden vergoed en binnen welke termijn en door welke instantie zulks zal gaan geschieden. 

9. Nader onderzoek naar eventuele "horizonvervuiling" na vaststaat dat bij het realiseren aan 
de Duitse kant van de grens ter hoogte van de plaats Ter Apel, vele inwoners en ook 
overheden zich hebben willen verzetten tegen deze plaatsing hetgeen niet meer mogelijk 
bleek en er duidelijk sprake is van "horizonvervuiling". Het overigens beperkt aantal 
windmolens, minder hoog dan die van het gepland park, is op grote afstand te zien. Vanuit 
Tweede Exloërmond op hemelsbreed meer dan 15 kilometer afstand. Wat zal met deze 
ervaring de gevolgen zijn voor de horizon van de Veenkoloniën. 

10. Nader onderzoek of Europese regelgeving rijksgrensoverschrijdende inspraak en 
bezwarenprocedure noodzakelijk maakt voor inwonel'5 en overheden van de 
grensgemeenten van Duitsland. 
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11. Nader onderzoek welke de mogelijke financiële gevolgen zijn voor de inwoners van de 
gemeenten die binnen een straal van 2,4,6,en 8 kilometer te maken hebben 
waardevermindering (W.O.Z.-waarde) van het onroerend goed. Er zal voor de gemeentes 
vermindering van inkomsten tot gevolg hebben. Nader onderzoek of deze vermindering van 
inkomsten 11 verhaald" worden op de overige bewoners van de gemeente of dat deze gaan 
vallen onder een subsidieregeling van het Rijk. 

12. Hetzelfde geldt voor de mogelijke financiële gevolgen voor hen die vallen onder het 
waterschap 11 Aa en Hunze". Door verlaging van W.O.Z.-waarden zullen de inkomsten, die op 
WOZ waarden gebaseerd zijn, dalen. Zal dit financiële gevolgen hebben voor alle eigenaren 
van onroerend goed die behoren tot het waterschap 11 Aa en Hunze" of wordt deze verlaging 
van inkomsten vergoed door Rijk aan het waterschap vergoed. 

13. Ik wil- nu de plannen bekend zijn gemaakt - nader onderzoek naar de huidige gevolgen voor 
de W.O.Z.-waarde van het onroerend goed dat zich binnen de gemeenten Borger-Odoorn en 
Stadskanaal bevindt. De plannen tot het realiseren van het windpark zijn bekend gemaakt en 
dat heeft dus nu reeds gevolgen voor de waarde van het onroerend goed. Wie de 
waardedaling van dit onroerend goed nu gaat vergoeden. 

14. Nu uit de exploitatieoverzichten blijkt dat het windpark slechts rendabel is door toekenning 
van subsidies wil ik nader onderzoek welke de mogelijke gevolgen zijn voor eventueel 
stopzetten van de subsidies aan het windpark. Is er rekening gehouden bij de plannen dat 
zulks het geval zou kunnen zijn nu de Regering genoodzaakt is op vele gebieden eerder 
gedane toezeggingen te moeten intrekken. Is zoiets ook bij dit park denkbaar en dat in de 
aanloopfase mogelijk alsnog het gehele traject alsnog niet zou kunnen doorgaan. Waar kan 
de dan eventueel opgelopen schade (onder andere waardevermindering bij verkoop van 
onroerend goed door het aanwezig zijn van het plan) verhaald worden. 

15. Ik wil nader onderzoek naar de imagoschade die de gemeentes Borger-Odoorn en 
Stadskanaal, oplopen en welke de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor het toerisme en 
welke de gevolgen kunnen zijn voor de bedrijven die (mede) afhankelijk van zijn van het 
toerisme. 

16. Ik wil nader onderzoek bij voorkeur door de Kamer van Koophandel welke de gevolgen na 
realiseren van het windpark zullen zijn voor het vestigingsklimaat voor nieuwe maar ook voor 
bestaande bedrijven en daarmee samenhangend de werkgelegenheid in de gemeentes 
Borger-Odoorn en Stadskanaal. 

17. Afsluitend is nader onderzoek gewenst naar de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van 
de overheid nu de gemeente Borger-Odoorn (daarin niet tegengesproken door de Provincie 
Drenthe) zich in het verleden negatief heeft uitgesproken en als zodanig heeft vastgesteld, 
tegen plaatsing van grote objecten en grootschalige parken als bedoeld in de plannen. 

Ten slotte wil ik dat er onderzoek gedaan wordt naar mogelijkheden voor de 120 agrariërs zodat zij 

gewoon hun vak kunnen blijven uitvoeren; het verbouwen en oogsten van gewassen. 

Ik sluit mij aan bij de standpunten van Platform Storm; 
Ik ben tegen de komst van windturbines in de Veenkoloniën! 



M J Wolters 

Valthermond 

Aan Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 

Postbus 223 

2250 A E Voorschoten 
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Betreft zienswijze m.b.t. de Startnotitie Windpark De Drentse Monden, als gepubliceerd in de 

Staatscourant van donderdag 23 juni. 

Valthermond , 26 juli 2011 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

Door middel van deze briefwil ik reageren op de "Concept notitie Reikwijdte en Detail voor 

de milieuffectrapportage Windpark De Drentse Monden, welke reeds ter inzage ligt. Mijn 

verzoek is om deze zienswijze op te nemen in de definitieve notitie Reikwijdte en Detail. 

Mijns Inziens hebben de windmolens in dit project nogal wat nadelen. b.v. 

1 Wat betreft het economische voordeel zal dit vooral ten goede komen aan de 

projectontwikkelaar en de eigenaren c.q. de boeren, met name door de niet geringe subsidie 

van de overheid. Dit betekent voor bovengenoemde personen de lusten en voor de burger 

de lasten. (zie hiervoor ook o.a. Http:/www.windenergie.nI/99/onderwerpen/financiën/ 

kosten-en-baten. 
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De projectontwikkelaar heeft het ten onrechte doen voorkomen als zou er een groot 

28 JUL Z011 
draagvlak zijn onder de bevolking. Er is echter alleen gepraat met de boeren en natuurlijk 

zijn velen van hen voor. Immers, zij verdienen eraan. Maar 60% van de boeren is nog geen 

60% van de bevolking. 

2 Ik lijd aan een forse slaapstoornis (bekend bij specialisten). Door de komst van de 

windmolens zal dit voor mijn een nog ernstiger vorm gaan aannemen. 

Mijn gezondheid zal hierdoor nog meer achteruitgaan. Ik zal sterk gehinderd worden in 

mijn woongenot en rustig in de tuin zitten zal er niet meer bij zijn.In de zomernacht zullen 

de ramen gesloten moeten blijven. 

3 Ik zal hinder ondervinden door de slagschaduw van de wieken. 

4 Flora en fauna zullen aangetast worden door het verdwijnen en vernietigen van b.v. vogels, 

vlinders, vleermuizen, konijnen, egels enz. 

6 De nachtelijke duisternis zal aangetast worden door de verlichting van deze molens hetgeen 

wederom schadelijk is voor vooral de fauna. 

7 Enorme aantasting van het veenkoloniale aanzicht. Het schitterend weidse uitzicht zal 

voorgoed verdwijnen. 

8 De krimp in het gebied zal nog groter worden, omdat niemand wil wonen onder de "rook" 

van een windmolen park.Veel "westerlingen" zijn naar Drenthe gelokt vanwege de rust, de 

ruimte en het weidse uitzicht. Dit gaat verdwijnen. Veel huizen (ook het mijne) zullen 

hierdoor flink in waarde dalen zo niet onverkoopbaar worden. Door de krimp zullen nog 

meer scholen gesloten moeten worden, de sociaal economische structuur zal nog verder 

worden ontwricht. 

Ik kan dus niet anders concluderen, dat dit een onzalig plan is en dat ik tegen het project 

Windpark De Drentse Monden ben. 

M.Wolters. 
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o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
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Uw gegevens: 

) 

Naam: .. .fl~. !~"s. ............................. . 
Straat + huisnummer: ... . 

Postcode + Woonplaats: 
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o Particulier 
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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ON1VANGEt 

28 JUL 2011 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: .. -:J '" . rt.rt. .. ]c;':.~ ......... ',' ................................ ' ........... ...ReefÎmevrouw· 

Straat + Qlsnummer: .. . . ................................ , ................ . 

Postcode + Woonplaats: . .. .. . h.Of. t?e-C .............................. ......... . 
Telefoonnummer: 

E-mailadres: ....... 

U spreekt in als: 
)( Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

.'u~ .. ; .. . ctL.-.. Vl~ .. ... ~eJ:l..QLC. ·.~~ . ···~·9~~·t ....... . 

........ ...... ......... v~.e1ç .. J . .u:..~.~ .. jJ..... . .. Uc.k ... ~ .. at 

····· · ··················<é/.t···~ · ·····~···~···· · ·· ... ~.~.~ ...•........ 
...... ...... ... ........ Ql(.~. ou- ... q:r~ .... ~at.L. ..... Q.{.l~~ .. . 
.......... .............. ~ ... ~ ..... ~.~~~ ... o/,çQa.~~~ .. 
.... ... .... ..... .......... ~ ..... ~ ... ~.~~.L3.k ... ~.01.. ... u.~.~ 
t "-.. : .... '.:..:," ............ ; ..... :r;·:.:..·· : .: .... ...... ,. v'" ".: ... ';::""j ................. '" .......................... . 

\.O.AAUJ~ .. , ...... n.e.-r.L .. ~ .... ~~ ... J~ •••• .•••• '""" •.••••.•.• 

::::::::::::::::::::::::::::~:~~~::~ ....... ::::.:~ ... :::::::~:::::: 

. U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 13- CJ7--'2()(/ 

ONTVANG N 
Uwgegeve~ C 
Naam: ... . t: ··~· DR.I. >.~ .. ....... ... ..... ~ . .FJ .~B. ..... ........... ... .......... ..... .... ... .......... heer ~~ 
Straat + huisnummer: .. . . ... .. .......... ... . ..... .... .. ....... . 

Postcode + Woonplaats : ..... . 
• ••• • • ••••• •• • • ••• • • • •• ••• • •• •• • •••••••• ' 0. o. 

Telefoonnummer: ... ..... .. ..... ... ... ..... .. .... ...... ... .... .... ... 

E-mailadres: .. ... . . .......... . ... .. .... .... .. ..... .. ...... ... .... .... . 

U spreekt in als: 

;.. Particulier 

D Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...... ....... .. ... . . ...... . . .. .. .. .. . ... .. . ..... ....... ... .. . . 

Uw inspraak: Q ei . 
•. 1<. \J.I<\ r.. ... I!.. . . . . LiJ tJ<\. ... 0. \I) .J.!o. <,) •••• ~f;). . . .J. h . J1JJ~ !-! .~~ V.·~ ..... <tIJ:: .. , .. k !. i. rz ... ?.f. ..... . 
· . ,2~p) R. ~~~f. .:.2.".J.. .. ; .Of .hr.~~: .. .. ?:t .. L~ ... · 1 ·~· .~ .. c?.l.$ .... l/u.iI .. .. ~ .~. t . f .. k~f H..'-1. .. . 
· ~~ .~ .. .. ~~.~ ...... w. (IA .J.f aul .... Y\0 .... M. .... .. iJl1. P. ~.~~ . .... ~ . . .. ...... .. . . . . . . . . . .. . .... . ......... . 

~ : :( ~~: ::: :: :~ : ;'. '; ~:ë.~: ~;t::: :.~ :~ r::: : ~ :t~~ :: : : ~i : ~ : ~~ :~~ f:::: : ~ :~~ :&~: ::: ~ : :~ : ~~ 1~:t.~~: ;f:: 
.. ,1 o.o.\/. .... . h .e. ~ .. r J 4.t:·d} . .(! ... ~ . . .. . ~ .01:'1 ... iJ.e .f. ... W.L .If)d. f..4'. t:.4 . ~ .. .... ..... .... ... ......... .. .. . 
· ..... ......... ........ ........ .. ..... .... r;. .. ......... .. ..... ..... .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... ............. ..... ..... ........ ....... . 

v . . W.-l.lt .... ~ .... o.~ .. ~~v.Go.~ .. . Q.V1.. ... w.?,-: J .... ç~.f!. .. ... w.. Pl.. CL .v.U. 4(, . (2 ktJl.7 .... 0(.;( .1/.\ .. ... . 

.. (J v.\ .Ç. ... :~ 5 ... . 2 . .'1.-. ( ... . z. ~ .u .. 1 ... ... ... ......... .................... ...... ......... ... ..... ........... . 
~ ~: . 9~J\ : · ::~ : :: D :~ · J.p; ·:~~~~ : : : : I~~~~f,r . · : ~:;,9-~(~·.: •. ~ï; . r.~~ ... : ••.•• 

.. JCt.Cl. Ir. .... ~ ~ ~ et·.···· ctClI7. J. .. j '" '<1:1A ..... f..( . 7 ... ·1-t.v", PJ:' .. ()~·t) · ·· · · .. . 

..... {1.~ .... ~.J. ..... ..... 7. .. h ·1·······u .«.li\ ... .. ~L.f. ... .. . W .LtII ."( .vltl.ó ....... (/.L . . f ·alt .. .... ~ ... .... . 
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~· ~~~t ·· ·~··· ·;;J);Rv:u~t::V.f:~~~~Y.· ·:j;e~j ·~·~~·e:i~ ·?·· 
I Jl CL cL{" "Jif.,., 5 V Cwt L,.e.J t.u LM L P tlll' ft iso f Ji.R~ clé~/...dCll 
ta·eu lç,~RfI\ U)t:Lt ~lk 14.tG~ d!.ate (r-<? Cito {p~tu.~lt.t ~ 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 , 2250 AE 
Voorschoten mei ldJlf :f~()io R~h ~ 5~t<fh/ 

a \ /:,.QfI' ~ f IA 5"" \ >t' , 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail Jj-81~.tyNGEN 

UW gegevens 2 B JUL ZOl1 
Naam: . .. C ..... E .. 10I.q.~.(s. s:-' ~ .. V.?\ ~ .. . . O 9..J:.~ ....... . ...... . .. .. .. ..... ... ... .fteet-. I mevrouw 

J- I I -. 

Straat + huisnummer: .... . . : . ... .. .. ....... . .... . ........... .. .. .. ..... . 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: . 

E-mailadres: . 

~ ..... N . \..Q,.~ . . . . \..J . ~.L~v.-... .. .. ..... .. ..... .... .. ...... .. . 

. ... ... .. .. ................ .. ... .... . ...... . .. .... ...... . . 

. .. .... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . ... . .. . ... .. ..... . 

U spreekt in als: 

)( Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ... .. . ..... . .... .. ... . . ... ... .. . . ... .. .... ......... .. . ..... .. . 

Uw inspraak: 

o .k:.I.tL '0. . ~ .... ~ . .... LQ... QIr.-. .. : . 0 .10. eh.. r.. . -:?-. r..1 .p,-./Ç.t~ .... w. .~. b ... .. d.R ... ':3 7?-. ~ ~.{q ~.v:-. .. ~ ~ h-

· v~. Q r .: . ck. .. .. ~!l:-. -:4-.9. b. cL .~ .~.cl ... .. \J. 0 . Y:'\ . , . • ~.~. > .. ... ~ ... . d ~ r.. .... ct.. t.S .... !? r:-: ..... 

. ~ .. ~~~.çl .~.q .~.~.r ..... kb. .... ~.Y.' . 9. ~ . . . . ·9. 52r~~ .&..\r... .... . j .-:e, .p. L~ .qf..t.s.t .... ~.o. v::<k~ 
· . .l.~ ..... 9..\0. .~ .. . . . w .0 . O. h ... O . Y.Y.': 'J).L '\b L0,.. Rf . ~ ............. .. ... ......... ... ... ..... ... .... .. ... .. . 

Cl • W 0:.h.::.; -:{ ~h"" '&""J '5!-. ~ .~. \? ~ . ... v. o.a-k ..... ~ ... ~ .~. -f.'.&. ... ~.~ .... k .t ... .. . : .. '" 
· . w. ~L .~Jb. ..... 0. Ll: .. . '" 1'0: .... ~"" ... j Y.'. 0 .o.t. . Q\ '" " l ..... L ..... w . kind .. tu. eb LnJU 

· L .", . .. & ... .. 4(Co,.,~ Q .... w<?<! h.O."". '1.R.v.l1-.) .. . J.q, f {",,,,,-~ J 6 .. .. "".O.lê.,k"" . 

• ~:Cv •• ~; •. :;:~(y'~~ .•• ~ .~.~ (~~~. ' ••••• ~~.~~~~ •• ~~q~.{~~~ ..• .••...•.... 
~ .. .. W .. ?L t ..... k.lA-. r.... t· .... . \/\. .... Y.-'j'J ~:>0. . .. . Q v.~ v. .... d;,. ..... ~·~ . Y.I. Q~.J .. ... W: .\n.-. . . .. . ... . ... . 
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• ... K ", h .b ........ .... .0. Ic-. .& .1:: . ~. Q .<.L ... w."" f .... k .... 'i. "'. v. .q/ :,. .~"" .. . "'1""-.. .. .. .... . 
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• JL lA '" b "'- 0 .... ,J.u- L <> "-~ wO<. b ei-- J Jè U" ij '-" -i-..-. 
Dooy- ck c~ Ç? rO\. - S tv fA.~&lA.lA. v- ) 1 

• K\A.~ b v'-. 0 y...,-~y- L 0 fL~ w~b cG.- q Jt vo( ..Q..~ t: ~ 
U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturert naar: J J 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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ONTVANG N 

28 JUL 2~11 

Aan 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt windpark De Drentse Monden 
Postbus 223, 2250 AE Voorschoten 

Mensien Hoed-Raad 

Ees 

Ees, 26 juli 2011 

De rijksoverheid moet wel erg zwaarwegende redenen hebben om zelfs maar te 
overwegen de procedures voor dit project te starten. 
Welke argumenten hanteert men. Steeds hoor ik dat met "Brussel" is afgesproken 
dat Nederland een bepaalde hoeveelheid Megawatt aan windmolens zal realiseren. 
Heeft de Nederlandse regering dit inderdaad toegezegd en heeft zij er tevoren over 
nagedacht hoe en waar zij die molens denkt te bouwen? 
Een weldenkend Europa zal trouwens niet geïnteresseerd zijn in de manier waarop 
een land "schone" energie opwekt (waaronder ik niet kernenergie versta) , als het zijn 
doelstellingen maar haalt. 
Is het juist, dat in Brussel alleen telt wat er gebouwd wordt aan Megawatt en niet wat 
de reële opbrengst is? 
Zijn er betrouwbare, onafhankelijk verkregen gegevens over het rendement van 
zulke giga molens/parken? Is het terecht dat dit slechts 20 % is? Windmolens lijken 
erg onbetrouwbaar te zijn, de ene keer waait het te hard en dan weer is er te weinig 
wind. In elk geval staan de molens heel vaak stil, zoals een ieder kan constateren in 
de Kop van Noord-Holland en langs de Nederlands-Duitse grens. 
Als de kosten er vanaf getrokken worden is er dan nog sprake van een positief saldo 
of moet er elk jaar geld bijgelegd worden door de staat, dus door de burger? 
Bij de kosten denk ik aan subsidie (aan Raedthuys Windenergie B.V.?) voor 
ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud, maar ook aan de jaarlijkse 
vergoedingen aan de agrariërs, die hun land beschikbaar stellen voor het plaatsen 
van de molens. 
Is het vreemd dat één van de initiatiefnemers bovengenoemde firma is. 
Is het juist dat de betrokken agrariërs deel uitmaken van de mede-initiatiefneemster 
de Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmonden? 
Is uit een echt onafhankelijk onderzoek gebleken dat er draagvlak onder de 
bevolking bestaat? 

Wat betekent de aanleg van dit "park"? What's in a name!!!! 
Hoe denkt men deze industriële bouwwerken vanuit ruimtelijke ordening in te 
passen in de agrarische bestemming? De molens hebben niets van doen met 
agrarisch ondernemen. Het platteland is trouwens ongeschikt voor zulke 
onvoorstelbaar hoge bouwwerken. Elke verhouding is zoek. 

Het karakteristieke landschap, de overgang tussen de Hunzelaagte en het 
Veenkoloniale gebied met zijn wijdse landschap, gaat helemaal verloren . Er zal 
sprake zijn van een enorme horizonvervuiling voor de hele regio. Dit is niet alleen 
maar jammer voor de bevolking! 



Wat zullen de gevolgen zijn voor het voor de provincie Drenthe en de gemeente 
Borger-Odoorn zo belangrijke toerisme? 
Niet voor niets worden het Hunzeproject en het Geopark ontwikkeld. 

0539 

Ook heeft de gemeente, passend in de Cittaslow-gedachte om het cultuurhistorisch 
erfgoed te beschermen en de versterken, ondermeer besloten een wandelpad aan te 
leggen op het oude spoortracé van Exloo naar Buinen. Vanaf het tracé heeft men 
nu nog een prachtig uitzicht op het omringende gebied en het in ontwikkeling zijnde 
natuurgebied rond het Lofar-project. 
Wat zullen trouwens de gevolgen zijn voor het Lofar-project ( storingen)? 

Naast horizonvervuiling zal er 's nachts sprake zijn van lichtvervuiling (lichtbakens) . 
Alle verbeteringen door middel van het reduceren van straatverlichting in de 
buitengebieden worden in één klap teniet gedaan. 

Heeft men enig inzicht in de geluidhinder, die dergelijke molens over zo'n groot 
gebied verspreid, veroorzaken in een rustig gebied waar overdag weinig en s'nachts 
vrijwel geen achtergrondgeluiden zijn? Is er sprake van een cumulatief effect? 
Wat zij de gevolgen op de gezondheid van de geluidsoverlast en de slagschaduw? 
Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van wonen? 
Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt ( leegstand en waardevermindering van 
de woningen)? Denk aan krimp, sluiting van scholen, verenigingsleven. 
Wat zijn de gevolgen van de verstoring van de rust voor de fauna? Hoe groot is b.v. 
de kans voor vogels op aanvaringen met de wieken. 
Wat zijn de gevolgen van het aanleggen, verzwaren en berijden van een heel 
wegenstelsel , noodzakelijk voor (de aanvoer van) de windmolens. 

Samenvattend: STOP MET HET WINDPARK DE MONDEN 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

28 JUL 1011 
Uw gegevens 

Naam: .. ~6 .. 6..e .~ ... ... A .. r.E.k ............. ... ............... .............. heer ~ 
Straat + huisnummer: .. , 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: ., 

........ ~~.«~!-: .. ~ U./..~ . ~~ ......................... . 
.................... . . . ................................ 

E-mailadres: ......................................................................... ..... ....................... ... ....... . 

U spreekt in als: 

;a; Particulier 

V d' . . / b d "f o ertegenwoor 1ger van orgarusatle e rIJ : ........................................... .. ........... .. .. .. 

Uw , raak: 

... / ... ... J.::i:.,/?4IF,.. ... 92.<>.tJ./... .. -:1;:~.~/..~ ..... @.:7. .u.. ....... ; ... '. 
· /' .. A.a. .... ~-t:".., ... .. ~"""- ... .k.!. .. h.~?<,. 'l!·.4·..-.:/;l"·· '~J: A ... ~'/,'<! .D.-f7· 
... 4.4 ... /..L. .. d..u.-d.-/..~ .... du.~~ .... ~~ ..... Lv.ah.:!?h ...................... .. .. 

:: ~<l: ::~~::.:~:::::~:: :::~~~~:Z::~:~::::~:4:~ ::~~?:~~:: ::: , 
/..e .... t:&.eL.. d...w. Po ~ ~ do . ?.e .. '7: (,{,. .... '}".4.<. ..... A .::.:;t ".w...#. /.:.L .. ... . 
... ~. '2. .a .4-.., ..... :d.~~~d. .... y .. /:~/ .. ~ .d. .. .. ~.~ ... ?:d4 .... .. 
.. .I.4 .... dI .... ~~.À ... k!.hL_ .. ·y~?/.../..4....····· ,/?"'7~ ··· rL.(u. ...... ..... . 
. 4trA . .&.~ ....... ~ ......................................................................................... .... .... . 
/..iL<.jk"d.~.A .... ~d .. ~ ... (.r. .i;U.-4. ... ~~1'c41. .~ ....... . 
.... ~d:~.dH.?~A .... ~?:t.. .. d2.-Zk.~~L ... t!. .~ ... ~{l..-••••.. ~.~:&. .~d. ..... . 
.. -/;,e .... ~6'.a~ ... ~~y.,ud .... ~f.z .~a ... . <V<'1.4. .4e. .. . ~""6~ 
.... 4'kT.~", .. . ~. "' .. . ?z:&.. ~.#.IfA& .. ~ d. '-<L .... ......................................... . 

.. yU·.,e.··· ~<?·--,;.<çg:.KA!-···· · ·-#.·4~4 ........ ~,t.... . .... 1. ... 4 .<I .<.. . . . ~~ .. . 
· .Ö2.aI.',f. ." .... {)Afec~,r~ .... t/.~; A4.hAd. '/ .... /.?).(1c4.H:.#.2 :,. .. U .... ...h .~e..# 
· 4Zr./.,p'/" .-It~«.. ;; ......... .. ~ ~.~ .. A!.:</.." ... "h./,~ ..... v.h../",Û 1?/4 

tYcYh OA U t,jlt!"A dt-..y.e t//.~ • "7 
5l7;;J!p{f c: <> ~ ~ "7 --4 ~ r; 6 /~hLL.- ?t.P-! 7 ~ 

.-
U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVAtJr r.N 

~:.!~ge~er .. .. ,.s..: ? .. ~ b. . ~ .. \)... ............... .. ............ ......... .. ..... ..... ~2/8~~~::: 
Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: " 

. .......................................... ... ............. . 

..... .. .. ............... ..... ..... ... ....... 

Telefoonnummer: .... ...... ......... ~ . .. ~ ._ .• ...... _ ... ., ~ ,. _ '" ... ~ ..... . .... .. .... ..................... .... ... . . . 

E-mailadres: 

U spreekt in als: 

<!l' Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ................................... .. .. ... ............ . ..... .. 

Uw inspraak: 

.. .... .......... .... ..... .. .. .... \ ... ..... .. .... .................. ............ ............................... ....... .. .. . 

.... ... .. lt.,. " ' . .. ~ ,ey,., .. « 4 'f~ .I.o. .... w. .. :\,;"... > .. M . ; . ~~ . \..~\ .... : . ~').6 .. 

.... j ' :7 . ) . . .... '- .. :\. .... ~.Q~). . . . .. G. ... . . .. . \'. ~'P .... C\C \L 

........... . e:{ .. . .s2. ~....... ~. ~ ... ~.~\:;. ...... ~.\2 .Y?~ .... . \.N.\..:\ .'2:( ç.\~. :t .. . 

..... > .... ~Ug.~~ ... ,. .. " ....... .. ....... ....... : ... X.· .. ·.· ... · ........ X ...... ... \ .............................. . 

.... , ~) . . .... ex·' .. t .... . e\-g ./. .... 4 .\ . ç .1.\ Y .. v. ~-R.Y. ...... Q.0. . t: .... : ................ "r" 

.... \ ./.. ) . . ~ ...... .l .. ...e.. (\:. .. ... ~ .. ~.Cj ..... \..,\..l...t ....... : 1.>. ...... j .R. ...... k.eet. I 

... [\ \ . ..~ '~ ..... \J-.) ... X\ .d .. \\:~.. .. .. ,~:\ J.>. .. ..... .\ .. ~ . P.k: .... \~ .0... . )210 .... ~ ... ~ .. 

... Y. .. . ... t .. g .u .e\-.... . c<\..O:l.Y.1 ..... )..c·v ... ~\-.. · .. J ...... • ...... \ .............. r .... · .. · .. k .... .. 

.. . ~. }.. '\ ..... C.~ y .. ) ...... ~.\~ .... d..9.\:-.,,- .. ~. y. -\. .... .. ' ........ ç:,l., .'0 .. ç .. K. f./.) ..... .... . O; ~I' 

. 0 .. 0 Ot.L /' .. \M ...... h.~ .... c.,. 9.l.1r.'I .... 2. .v. .. · · ~!? .. · .. 1·R.·C ... 2 .S .) .. "\?J ..... L. . . 

"\,\,\~, ,,,,,c . ~. ) .:' R.d . .e .\~ ...... w. .. . . O .. , .. 2 .-:L ..... ' ;.-'" ..... {\.-e . \f) . ~ .O. b ._ .... 

.. . . :.; ': .. ~ .. \.6.;\~ Y.\ k . Y:\. .... \-; .. . j .. c\ e. ~ .. \ .. fu . :' . c.:~ ( ... V) · ~.. .. .. 7-. ...... ... ~ ...... \.... \ ':-. 
,.../J .~ .... ~ .. .. ~ 0 .. .. .. \l.. .. J.9. 9.1.5:\ ..... j--R.:: .. i.~ ,J .... .2. · .. 0 J!/.) ... ""'... . uu:: 

:ij I~ ::: ::.:; .: :~~ ::: i:~::: :~:f. : \ i.ë:': ~:;:::\~: .. :: :;.:;:;;:;;;:. ~:::: );: :i1::: . .z :~ :~ eR -

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0542 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail or'T I'J. !'.IGEN 

Uw gegevens 
28 "11 " 011 

..... ..... ~ ~ '" J 

Naam: . ........ :1 .. r . k. .... ~. A. {)(?I, .'n. Rfl .............. . ........................................ ... heer ./ tue ifOtl'.v 

Straat + huisnummer: .... 

Postcode + Woonplaats: . 

..· .. r .... ·· .. ···· .... ·· .. · .. · .. · .. ···· .. · .. ······· .. · .... ·· .............. .... . 

. .. .I:!. w.. ;-; .f.]. t;{..f. A( r; IV. .................................................. . 

Telefoonnummer: ..................................................................................................... ... .. 

E-mailadres: .......................................................................................... ,' .................... . 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

/3. Q .~:f.n.7 :tf.N k>.~ . T.1 .c;(-e . .. I. S .... (V~. !)·· . Il .~ . .( .. lP/.. fi:-. tÇ? <s. .~ t ..... ':1. ~.-:1 ... -!!.'? (J ... ... . 

. ~ JIJ. çt .'Y-1.o. ~ ~ .'J. P 9. /:.i .... .':(1. ... 91.-:. ( .. t?~ IJ.;' :~.c:< .... Q .~ .... "?; .~. q.{ ~.~ .~/) .... ~.i /) ... ~ ........ . 
-)( . G. .~:? ff-. ::rX oS •••• o:'Y. :<x. ~9'. , .. (, ... ~.~:-ç .. '*. ~ .. ~ .~ . .I{( . ~. (;-:1..( ~ .................... ...... .................. . 

-r: §. .<. ~ .C!?-{;; .-f/J .. . ~.ÇJ.Ç':r... .~~ .. .l- :~ .. 2. .cp. n .Q?4. :,:./ ç:( ;-;.<:?/J; 9(1: ~.~ P..-R~ .. A-.~~ ·~.1. ~.Q.: . -r::; .............. .. 
~. ~.C?-:q; .~ d K .... ~ .~. :ç: .. 0. .': !v. <?!~. ~ ! '~?' ... ~ ~() ... rt'? .{f'.r].. .. 4-. Y.- .': S .................... '" ............. . 

~ . r..? ~ .~ .. ~ .~ . ~I;) •••• • "!"? ~ 19 .. . 11.?:<' ~ '.?3 ... m. i .~ ~.~ ~ .. I.'/. .. ~ . : .1 .... ~ ~~:J;f .-'r. & .. --R :e:.(1 .. ,s. ç..4, ~/J 
x .. (r .~. ~ . s ... . ~.fO ... ~::: . ~ .ln.p ... ~ (} .... ~ . '1'. ~. ;:; .~-'!. f7'-,{ .. .:: .'Ç- . ~ .');fo .. '}-?~./} •• ç:X . ..f: .. &.Ç?~. :t: .l[ .......... ... . 

x .. }/.. ~ . h . Y. .«.-.': . t.'.~. r:; .. .. ":-? J:t ./'J ••• J:.-r. .<f. ... /C!. (! .~ ~.-I.t:;</J ..................... ............................ . 
~ . ~ ~ .'lJ.o.{9 .-IU}. . :1). ~~ . ~':'1' • ./J .. C!-•. ( {#l. ~ •• ~. 'Y. -:; .ç.9? ~.r:.'1. ~(l .. "Y. ~.-1 ... e? t .~ .. ~ ~:<~ .. ~~ ....... . 
. ;tJ. ~~:e:.~ .. "J;I.~/ .~ ;'?/J ................................................ ............ . .... ... ... .............. ... ........ .. 

.r-- x. (!?~:I) .. ~ ?'. :v. .Q!. ~!')7' .!-.'5. . ç(,q .( .~.-<.tJlf'I. :f..~. t: d.;~:c.A.~)9.( .. f. .7~(1. . AL.Q. ~ ,(I~ ./.1 .. ~.~ .. ~-!? ... . 

. ~. !f).C?<'.'X1 .C?4.~a ... r.s ... G.: h.Ç(.crr .. ;;:,. r::?<;L; • . L(. . ~ .~n . r::;(;.~.?~ /fj: f. .. ~~ .« :': .ç .~ .o.f'.l ........... .. .. 

. Ri~ .~ .v'!=?' .IJ ... ;z. . ~ f?lJ ........................................................................... ........................ . 

~ . e~ .. ~~ .. ~. ~t!.t!.-. t..ct:.C?; .~{ . ~ ~ r.> .. . !I. ~.<??~ .. r;.-:< '!':/}. <:t. . ~ .. . 0..~ .é: /1'.I.~ :<:?( .. ~8./)~ . ~ .~ .~ :I!./f .. ~/..s 
. ~ ?~.!-. .'. :<;.«. .... ~1 . :<? .. tf. .. . ~ .. ~. ~' .(! .~ .... ~ .. ,'. (1, . r:( .................................................. .. 

)( . . c??-.9. V- .. ~. R(>. .. f.:C.·;/:jR tÇ..,!:·.ct. .. ~(l. r;(.~. ! .~R.'f.t. . ~. ~? .~ .. ~~ . . '?~n .~<;t. :~·J?:.4.fi,( . :V. ?:~ ........... .. 
IL)....I ; JOotrnC>~€/1::J ;" ,/[<~ Q..~?-<.rn.e4!Il 

~I( .</< u....1<J fl.t<>z-soonLi.t Qné'l.Voo'td i!e/Rh}o.eé 

U kunt uw inspraalcreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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0543 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

O~ITVANGEN 

2 8 ~'UL 2011 
Uw gegevens: 

Naam: .... +Om ... J,. b. u.J(., ............................................................ heer /mevrouw 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: .. 

E-mailadres: .... 

U spreekt in als: 
~ Particulier 

. ............... '" ............... '.' .......... . 

......... ~u.Qó.cl~~ ................................. . 
. .................................................................... . 

. ....................................................... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

~ .. G.~.ku.,Dó.O~v.~ót .. ~ ... \Ud.-t .. :\ot; .... qewl).dh~~d.6 .qCLOO~ ............. . 
_ .. X.X\ \ P ~f,ocU.-.. U:·~tbcu<'~ .~ ... Q . . CWJ.~~ . ........................... '" ................. . 

_ .. a.(.A.r.) m . .Sr \:;l.. .~ ... J\~UM..f.' ....................................................................... . 
I"t'" ••• 5 tu. r,-te. .. . liH V.-r .. . ~.\ . u: QQ~I.~ ................................................................. . 
. _ .. Vu :f;,.to.(fY'"\,j ..... V ~ ... ~·l;;Z..fl:..ht . · ............................................................. . 
, .... ... titAL .. v. t 0 ... 0 CUYl.. . ..: ... N.:\b:t; .... '0 e. 5:t:e M 1\') . \ .(\(f. ~ p)Gu\ ................................... .. 
...... .. . P.1CLatO.l~'1 .. ~ ... v.v .... .I.0.P.H 6t\ I~'ie.bl~ ... Z:OCl.ls .... e~.bct.v.e!.'. :-...... .. 
. ":-: ... W. CLCti.c.Aè:.ve(fV1,iJ(\.oU1 .~ ... ~~ .. ~9 .. " ............................................ . 
••• •••• o ••••••••••••••• ' ••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• 0 •• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 0 •••• 0 •••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 0 ••••••••••• 0 ••••••••••• 

•••••• ••• ••• • 0 ••••• , ••••••••••••••• 0 •••••••••• 0 •••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .- •••••••••••••••••••••••• 

• 0' •••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• •• o' •••••••••• 0 ••••••• 0 ............................................................ , ................................. . 

.............. ... ... ... ............. ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ... ... ... .......... ... ... ... ... ... ... ..... ... . 
••••••••• • , .................................................. 0 •••••••••••••••••••••• 0 0 ................... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

, 

>......-._---------~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail O""rVANGEN 

2 8 JUL 2011 

~~a!~=:'~ ..... e.L .. C.r .. .. 8.Ç0.-.~ ........ .. _ .. .. ............. .. .. ..... ........ ..... ....... heer /B vrou 

Straat + huisnummer: .. ····· ····· ··· ·1 ··· ···· ···· ··· ······ ··· ········ · ·· ·· ··· ... .. . 
Postcode + Woonplaats: . ....... . . n~~.~ ... ... )u.f.~ ..... ... ... .. ...... ... ... .... ..... . 
Telefoonnummer: . . .. ... ... ... .... .... . . . . . .. .. . . . ... .. ... . .. . ... .. ..... .. . . . . . ....... . . 

E-mailadres: . . ... .. ..... .. .. . .... .. ... . . . . . ... . .. .. . ... .. .. .... . ......... ... . . .. .. .. . . . . . .... .. . .... . ... . . . . ... ... ... . . ... .. . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ..... . . . ... . . .. .. . . . .......... ..... . . .... . .. ......... .. .. .. .. . 

Uw inspraak: 

· · Sr~~~ .. ~.;M..~.~~ .. ~ ... ............... ..... · ...................... .............. ...... . 
~:::i:·· · l~/d.S. . ~[Çfiti.< :. : ~p. .. ::~i. •• R;, .. ~.~ . ; . : ... ...... .... .. ... : .. .. ....... .. .. . 
~ .. ... . . J .d. f.o/r .... Ja91. .... .. . tàÇ()~f.~ ... ..... . , ... .. ... ... ... ..... .. .... ... ...... ...... ........ ..... . 
Ft. .. ... .. '~J s.. .... ~ V-\.~ ... _ .b.; ... k199.j .. ~~ ... ~.C}~tt?6.o\ ... bil .. o/--.~~~~ 

iI. . R. r\ê;G-t-. ~p ,.;,;~~ ~'S:J~"S .. ; ~ . c. t'~ ... .. q,,0. <1.~ . ... ...... ... ... . . 

<1 . ~LU"1'~ v ~"""- .:) . ~ . .... .. ~.,,~ . -<1"14. 5 "'F 0/""'-r 
....... \;; .ck-}.J"'Wl ... UM .... Y(k*>.!/,. ....... ~q /. 0'~f~ i ···· b.~ ~"".,. .... . 

~ ... .. ... ~1:.A~& . :. 1Al.cfl.tu. . .1", . .. ~ .. I? "-.JILt., ... '0. 9Jl! Q/.l . .. VCJ..P..tl ..... ~ ... H' 

... ... .. \J .. ; l~~.~ .~W.~ .. .t~~>. . h~ .S"g .. ~ .kJ .#~/I(~.J .~.,.'>J, .~. l:-.. ) .. .... .... . 
if .... Pk .~ .. ' '1[tI\..<ic,r: . Çl/.\ .~. lof.C Vl~~i\ ' LW l'~~bQ.t.L.t",Y.if.h~ 

-tI.:. ... tv:\ J {ere.d. ... . Op .. .. ( Y.l..S.t .. t .6f- . .la..(\d.5. .()/I:)..v.P<-.C7 .. .. ..... S'WI/.l:.<... k~. ~ .... . 

. · ······· ·· ··~~··· WJ.;/C ····b·[~·0if-~ · · ·· ···I ·· · ·q-r~ · ·. · · ~ ·· ... .. ..... ................... ... . 

~ t']/,vw& D)f<'M'L r pUS6d\')~'L q",hJ oord ValA lA. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 , 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

ONTVANGEN 

28 JUL 2011' 

Naam: ...... Go~.s.M. fj ............. M ............................................. heer /m:êifà'l Jw 

Straat + huisnummer: ...... . 

Postcode + Woonplaats: .... . 

Telefoonnummer: '" 

E-mailadres: .... 

U spreekt in als: 
• Particulier 

. .... f:-!. X .~.Y. . W.:: .. 9 . v. .i .. N". ~ . rJ. .............. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

· ~ 12 ~ A.~ ... ~~~.\ ... 1.~ .. . m. ~. \0 . ... . rn.~.-n 1.-.":1. '1" ~.f • ..!f.I:1 .... Q .\I.')()'T.m.v.dr: .............. . 
..... e.~ ... w~~J .. ma.lt.I-1 .. p .c:n.r: ... .. D .-f .... f11 QY.1.c.e,. l-J ...................•..••............ , •...... 

::r::r;:::~;-;;J.::ï~:~:: :: ~~ :~:~:~: ::r:~;;:: :L~~:J :~~b:~:p: :::v.;(? ::~~~:,~i:~ :~~ :: :: ~ ::: :::::: 
.. h-t r.-: .. (~ .m .p~. Ho ... ~ LT: 2. 1.<.:.),.( ~ .. .I .. ") ... ~q.~ .. .. ~ .. ~ .. dRa. 0 .. . . 11-1.0. ~ n. .<; .. .. k:..o.J:1:\'-M 
· :r.~ ... ~<J:c.c .J.:\. .. . ................ . .. . ........ . .. . .............................................................. . 
· .. clçJn ... hof ~ .~ ... ).1.0.5 ... te. W .Ço!!i .1. .. Ö.VP. 0 . t û S. i: ... J.V,) . . 0 ns .. m .Q'''H'!'./ . . ~ .,,-cI ....... .. 
. , .d.! ... n.o~ .... 1c.lr14pp~ ... d-lle .. ~ 3?C.~Qv\J. .. ~ Q~ .op. :s. 9:Y. ç '~J .T.-f. ... k 11 . 1'Pf::~n .... . 
· .. ;-R.'Y.'I .... ! .~ ... m .e..:! .Vl ... WO.t1.I.'Vl.Cl.; .. kl. a ~ .. . Y:-!f?, ( .. ~ ... .l/:.I?I? .l:(ö (>.p.Y.1 ... '.: .q,. . .. s .. -!?Y1. ..... . 
... m.o.~ )1."':> .... ! X\ ... ~ I.~ .. . v.~.U .. . ~~~(,Y.I! ..... ~ •• WOC.Q .cM ... . ~~ ." ... ~.~: .. ~çk,z. $P.ue-l 
.. , Y\CÇ,Q ... k . Y.\.€J. ~VI ...... R .~ .. W.9S ... rJM .'\ ... D. .f .... 0.2 .(3. .... .? .. ~.?. ..................... .. .... fr. ... . 011'.1(\ S-Qn ... \1 co ~ .. d..t ... . b~.'i':..e.v.\ .... t:l.I;<.!. .. k.CI.~KI ... . h,:.rt .. ~LJ.I. n ....... : . 
..... :f."'~ro:\ ... h.~ .\.. Lt., :T . ..eH .~.ci.t .. l j-L ... . w.c;..1. ... O' p ..... okYl .l-t ... tl~ .\ ... {IJ JLT. .... ~ ZU.YI 
.. ... 0. .":' .. ~ YJ..( ••• p. n..o.j .a.(, lT'.f.!-1! .. -' ......• . .....•..••....•....... " .......................................... . 

:::::k;~~~:~::::~~:~::::l~~d:~~J~~p.~::::ü~::~u~~i·;~·~: :::::d~j:::~~: 
.. ... Rn .. ~.~ .... :Ll ~~ ... h.((? Jr ... ..t.:..,r:t. .. . Col W.I:1 .. . W\c.c: J? .. (iL-I.d. .. . ~~ L .. ~ .......... . 
.... ~~.Q.o.Y.ln ... J1(~":t ... t .1-:'\ Y.~.~.I .r:ru.I:'\ ... .I.!':' ... Z.~n X1.('.: .. h~!.t? g .I . ..fl. •.•• 04 ... gut?tUn 
· .. .. h.€.tJ. 0. v.1. •.. . T -f?,st v-\ .~ Q.a1.(~ ~ .... ~ . (la Te ... ~c.~ u.n.a ~ .... 1 .. ~~ .. al. .t:.e Ua L H R r-

CollQTO rw~ . 
U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 



0546 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ONTVANGEN 

2 B JUL 2011 

Uw gegevens 5 
NaaITl: ............. ; .. g.~.b.~~+.~ .................................................................. heer Lm ... wttV: 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: .... 

Telefoonnummer: .. 
• 1 

E-mailadres: . , 

U spreekt in als: 

)( Particulier 

. ...... :::n:~~:;:~~Y.;:~::::::::::::::::::::::: 
. ...................................................................... .. 

I 

.............................................................................................................. 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .................... ........................................ .. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stw"en naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0547 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monde~NTVANGEN 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 28 JUL 2011 

Uw gegevens , ~~ '-? . 

Naam: ...... ~.R':-.Cl!~: .......................... ~.':).~ ........................................... ~ /mevrouw 

Straat + huisnummer: ...... . 

Postcode + Woonplaats: ... . 

. .......... \ ..................................... . 
: .... 'rf':I~d).. .. ~~~ ....... .. .... ........ ...... .... ...... ... . 

Telefoonnummer: ..... I ........... .. ................................ ..... .............. .. 

E-mailadres: ~ .......................... ..... .............................................. ...................... . 

U spreekt in als: 

/!i) Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak:: 

........... '\-2"Ä' '~'~;i{,"l~~"""'"'''''''''''''''''''''' .................................................... . 

..... ~~ .... ......................................................... ... ............................ ................ ....... .. 
··\~~Jb.·ë\·~······ ···· ~~·(·~·~}y\······················ .................................................. .. ........................... r. .......................... ~ ..................................................... .... ......... .. 
:::Q~~~::::::::::::\~~:~~:::;~~:~ .;:~::::::~;~::::::::~~:;::: : :~;,~~~::::::::::::::::::::::: 

........ ...... ........ ....... ........................................................................................... .......... 

.......................... .......................... ............................................................................. 

. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ...... .. ........ ~ ............... ... .................. . 

................................................................. .................................... ............................. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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0048 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ONTI!/~ NGI:"N 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 28 JUL 2011 

Uw gegevens _ 

Naam:. ·.~:~ ... ~ ...... . ............................ heer ImewWJw, 

Straat + huisnummer: . . ..................................... ................. . 
Postcode + Woonplaats: . ... ~~~ .... . ...•.........•....•...•..... •....•.• 

Telefoonnummer: ' ........................................................... '" ............... " ..... . 

E-mai1adres:~ .................................................................................. ....................... . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

~~ ... ~~~ ................................................................................... . 
:~~::::~:::~:::;;~::::~:::::::::::::::::::::::::: 

- ~~ . 
~~dQ ...... ~~<,..M~ ..... W9.0.~ .......... .. ...................... ..... . 

................................... .................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

...................................... ............... .................................................................................. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



r 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

0549 

~32Un1: ~~~~ .. ~~~~ ............................................................ ~ / rne~OllVV 
Straat + hllisnllrnrner. . ......................................................... . 

Postcode + Woonplaats: . '.~~~~l ........................... .. ............. . 
Telefoonmmuner: . ~ 

E-mailadres: .. 

U spreekt in als: 

.tr Particulier 

... ........ ........................ ... ....... ........ ......... .... ... 

. ..... . ,---.-- ----_ ... _-_ ... ---.- ..................................................................... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................ .. 

Uw inspraak: 

~c:9.R.-..... v.Q':(h; .. (\.~e\{:\3···~(:\··~C<2 .... ~~~ ................... . 
................................................................................................. .................................. 

. s·e\\Ji.~~ .. Ç;~ •• ::&.t\C?l-Sl ......... ~ö.\. .... ~h~\x\ s ....................................... .. 

............................. ........ ...... ................................................................... ............. .... ...... 
\ " . , -. ~D.f\ :L~ ... ~( .y'~1,~.(.f.\.5" """'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .... 
................................................................................................................................... 

. \:\rn~~ .. v€~~J~~.l~ ................................................................................ . 

U kunt llW inspraakreactie ook lliterlijk 4 allgusrus 2011 per post stllren naar: 
Bllfeau Energieprojecten, InspraakpllDt windpark De Drentse Monden, Postblls 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0550 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

Uw gegevens 
28 JUL 2011 

Naam: . . . O. ~.Jqn k.r.nc",::\ .. ~c\r.\d~..,:s ............. ... ................................. heF / mevrouw 

Straat + huisnwnmer: . . ..................................... . _- ......... ... ... . 

Postcode + Woonplaats: . . 1. . ) .;.~\"..W .... .. Bu\'C":"\er:"\ ... ........ .. ........ ... .. .. ..... ....... . 

Telefoonnumlner: ... . ...... .... . ............. . ...... . ....... . ................... .. .... . ....... ... ............. .. .......... . 

E-mailadres: .. 

U spreekt in als: 

Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

13o~<j2nc.eçnd.c2. :-,-=., .. ~~ . b~ .... t'\oÇ\~:5e.n . l_:CW:-:-. .. ~r:'I •. '-...U)nd r.r.o\e.n ~'k 
. À . .. ' . .. . \ n .. de . Dr.C2.r.'i . ~ . ~eQ~ . Cl 0.'\.'\\<2.0. . . .. D~ . ~e.d.en e.on. ~C,\ .~ ..................... .. 

~ ... \-:-\ e ... .\-. .. ?~b~ .. \...::)C\'O ... ~eo. . 'fX:\O \er.. ~'(":~ .r.p. i.c;::\d~\-:') .1\.\ . ~o. ~'<jC2ltl.~n _ 

... ~c-~o.p ... ...... *-.. U~c~~ .. \Sn:) .. \,;lC\n .. be..-\ .. \.or.cl~? .. ~ .. ~s:;\n~.~ . -:-.... .. 
L>a:C.t"X))nd.~ ~ ):od'" \....::)C\r.. . ·'O':').5;r.:\· .hu.\~ ... ~ ... Bo·\.'.5· .\.:>.ClCIC de. ·~\·5e-<.:\ · .. .. 
. uoCt\. .de .. 5e:'Co\.\c\hc2~ .o\ ..... ~ ... ~. '<QeQC>\<Qen .. l.X)C)f:": . de ... r.:-.oh.uJr.: .. .. 

. o.~ .. . l:X2.r:'d.u::>.~ oe.n . .. ~D. '~~'J .u\ .<2~ui~\.') ., .u\\ ~er:~ 1 ~.:5~"':fC: 
.~ .. ~\l-\\c\:::> .. OU<2r. \c\."Ö '\ . ... ~.'(". 0.\ .... 6 . l.\C\o~~'. " .\. .... ::x:::;\'on.ee.c .. à.e .. ~e,.~ 
.... ~c~r.d~r.. .. o\cC\C\.i..eo ..... .. ~ ... WeA .... ond.<2cc.oc::aU,. .hoac-.. d:r.c.\a~u\~~ . ) . ::>. 
.LX>\~l.\~ .~ .. n.\eÀ jl..J.....C,~\ .... . fijn . e.r.QOr,$.n'5 ' i~ ... do\. ... een . ~e:;;r.~c:,., 
.h~~d .. ~ .~seÎ.) , .de. .. b. J:nt'A .. UC\r.\. ... \.:.J.;)\C":"\dr.no\~I.\:5 .. 10 .. dl\ ... ~).ed .'-:j ..... 
.. ~. '8c.o.9.?l" ~q,D ... cl.e~eL.ik .. . cr.o\.e~:-cc<2..~ . . ~~ey;-.. UC\r.l .. . ~ eb .:'-' .. 8 .€..-<\ .. 
. ~~~c\ .. ~.aaÀ . .. o?:...,de . ~'\'ç:\c\ 'uoac\ .. . 0C\'r.:l . . D<2Ó!?'("\::;v~ .. ~(")~Q.~.cl::> 
. ~~~ .. r.oe.A .. LQ:e.\.o~(y .~. r.d .... ~ .. Y.cC3':-COu. L'-<.. . .tac2n .. .oodec'O:).~.w .•. \ ter-. 
.OOQ.(": . .d~ .. n2(')dob.\.\}A.e~ .\ ... ~'('":\ .. ~.\nc:\ .'('X)o.\I2.~ . : .o.~ ... a\~e'CY:"\e..e\.'\ ...... . 

~ .. ç-co~ .e .. bn::>. .. o?\o:-~~ ... <2r."\ •... ~~u.f>I2r.~~'1-., ........ .. ... ....... ............... . 

c; ...... ao~ O'C'"\-\ I....:>C\"'~ ,~ '-"0 ..... u.... .eCZV""\ ?e'("'::5C>o~~k.. o"",-\~...-c:\ . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0551 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANG EN 

Uw gegevens 
28 JUL Z011 

Naam: . J/I./? .~ .. \~!:~ ........ ... .... ........... .... ...... ........ .. ..... ... .............. ..... .. heer / RlA''fOmV 

Straat + huisnummer: .. .. ... ..... ........ ....... .. .... .... .... .. ... .. . ..................... . 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: . 

E-mailadres: " J 

U spreekt in als: 

rK Particulier 

' .. y !f!!! {( r.<-1I!;':t:.~~!".~~~ :?~~!! ... ... ............ ....... .... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .. ...... . ... . .. ... . ......... . ..... .... .. . .. ... . . . ... ....... .. . 

Uw inspraak: ( 

· .Y!.l1fJ.f?.o. n ... II! ... ~~~ .. ~/~~~.{~.~ . f< !p~~ ... .lJ. ç!!.:.~'!. . P ... f~':1'?~~~f. . ((y . ?'~ .4(1!.?;~.t:.1!!.~!J 
· f!. ~ ... <r;~ ... PI? .1I.4.!. .. f???fJ."':('P, ... ~."!. . .p~ .. !?~/~<!Y. .. P..!rJ.1J. ?J .f.lf. k4.~f? .il. 2. .. ........ ... ... .... ... . 
· ..... .. ......... ...... ..... ............ .. . ..... ........................... . . t .t:?~ . .!.!:~-r ..... ..... .. . , ... ...... ....... . 
. '??~ ... r.~ ... ~t!:'.1. '::.t?ç!!.::{-:-:: ... ~(!~!.?~~/(~!;. ~ .. . ~1'.~'.y . v.l!tY . . ni."! .. .!v.~/:(/~f. ... 01. ~.<. !~ ... .... . 
f!.«t?!:1f!.<.&.s.~.ç,f.lÀ .. ? {~~~: .. ~~.1~~ . /"!lÇ .. ~fl: .. !~~ .. ~~ .. ~/~~!>. !?l! * !lp!!.!!/!. . . ~9.~4:.y. 1. ... ..... .. .. 

. ~~IJ.!. .. M.!.é.~<ft:.:' .. P/.::'/!f'.V'·c,<;!·· ~q(!. .. . ~ .. . :-:-ç~ !f>J~~.c.«~ .. ~<f'!.. (!(!:~;P~~.f'. ~~ .. ~~ . .... .. . 

.7?.~ .. . f!?.tf.(fJ/ . :~ . :.4~fl/:?!f. .. f:'I1.~ #.8 ... iN. .. H.s!. .. f( ~JY.~ .. P.!?.?.?.. ...... .. .... ...... .... .. .. ..... . 

· ~ (!r.-!-!. .. f.~p.~/?~.t?~!.~ .. &/1.!1.~ .. l?~ ./~o/!l!f.l!.!./( · Y.f!!:~ . ~f.P.I.~r:'~(t:.~-Y. . ~ .. /i.1. ~ .... .. ... .. . 
. Bt P/<f1/197. .. 1l.1J.~ .. I!<~ .. :7(P..~ . ??/f.~~ .. ((p.r?~~ .. . ~ 1~ .. 4: .. ?I!.t!.tf.o/.t;,.(-'llf.<f. ...... .. ........ .. . . 
· .. ((flJ?fQ .1« t?$ ~ t!(.~;'N7?Ck'. .. 7JI. #,A:( I:. . ~ P./l/'; .. ~ , . ?'!7.? ... :.<.~/ (7. .. kt! !. (J. ~~. ~ ~ f(~1( ~ .. .. 
· ?!.~ ?~ ... FA 'P. : t;? .f.ol ~<~ .. :~f:t/!. 4~ ... ~ ~ e~f~ 1. ~ . .Irt(. !'!.1{1 ~ .. !t.~ /!..1? .. I!. .. ~.~ .. (-(~ 1. ...... . 

· v..4!? I!. t:f. ~ (Y. . . .!('/.?!!. .. /:I. ~:( .. ~.1~-.':cr.(?i~ .Ç ~ t!f. ... (-? (! (!)). fp. :: ~ ('!.7:1. '(1 &. (. /:? ~ .l?7?s(! ... ~.~.~ ...... . 
· . ?'( k' ~ f! t:1. .. 1I.8. « .. lv.lP]) (J. ~ (, ~ 1-( ~: .. . ....... .... .. ... . .. . ... ........ . ... . ........ . .......... .......... .. ... . ... .. . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0552 

ONTVANGEN 

28 JUL 2011 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Con,?ept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: ..... 4. ç?~ .":' ... ~ ~.~.~. :~ ... J-:--.l. ~ ."!. ~.:. .l}~.? ............................ heer /mevrouw 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats 

Telefoonnummer: .. 

E-mailadre 

U spreekt in als: 
X Particulier 

. .. f:.~~~.7. .v.~.f.: .~ ..................................... ..... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

4., 0 0 w. Vi ct.. VV\, 0 ),.e.ll,S i '-l d..o. ~ j.R.)S,' -e cL (5 v~.ve. (;e V.Q.Q ~ 
.... ·.z.i" .~. ö:é' Gë~'" ·.vi·; "J ë '~ & " '0'ö' :~ '~re' ;,;.. .. ", . ~ . " j ö· .. · 'iA:;'" 'j';..;;., ."." ..... " 
....................... ~ .. :: '0 . ~ ................................................... :J ..... ... t.:~ ............... . 
· ..... . v. ~') ... ~ .~ .t;:: :R,~ " .. ~.~:-\ ......... & ................................................. '0" ... 'f '" 
" . ". " .Q .~. ~ .. v.et,. " .~ ... ~~ . k'" .. ~. L~ . " ... ~,,9. .f ... d+.I,S ... ~ \ ~. ~ :~ ), ... p..i!. ~.Î. ~ ~.S" . " .. " 

::::::: : t.~: ~: : Ç!,:~Ji.)~:: ~ : ~:L~~::: J:s. ::: ::t9.~:~:i :: :C;~:;u,~ ~:t:Q :?:~: ~:::::::::::::::: 
· ....... Ç. f. ... ~~. ~~. ':\:-... .• .g .... ~ p. ... ~ .~ . ~ . ~ . r; .~. &-:~ ............................................. . 
· ....................... ........................... ;1/:;' ....... & .................. 'f .............................. . 
... . .. . j . :J?-.~~ .. . _~ ~! .. ~.~ ~ !!-: .. : ~\ ~ Y .: .. ~. ~ .. :t. ~ .~ ... .. ~ .~ ...... ~ ~ ~ ~ . ~) .. f;.~ .~~ ...... . 
" . " . " ... ~ P. ~.~ 4: .. " .L:': ~.':'-... ,,~. lf. .... " . ~ .':'. ~. ~ ... p. .~ .0/ " ~? .'? .~ ~" .... " ..... " " ..... " 
...... " . ~.\ .~ .. .i. J" . ~.q . çi . ~ J.( .. " V. .t?P:~ ..... ~ " v:t? .~ d.-.~ .~ ....... k (l.. .. f; ~ .~ .. " . " ... " .. .. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

L ___________________________________ _ 



,.. 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

0553 

ONTVANGEN 

28 JUL 2011 

Naam: ... J .. ].:.J .. q.~.\(;.~.b:e.(~ ............................................................ heer /~ 
Straat + huisnummer: ... 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: , 

U spreekt in als: 

IX Particulier 

. ............................... .... ... .. .......................... . 

. . . . ç; ~l.,? o .... ............ " ........................................... . 

................................................ ............... ... ...... 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak:: 

1. ?~ .. ~!l.q~.~~.~ .. ~~.~ . . ~ ~.q~ .. ~~~.:r;?~~.:r; .. ~~.~ .. :r;!iJ?P.<?~.~ .. '. ç.<?!l.C:~J?!: .. ~.<?!:A ~A~ .. R~~.~üq.:t:~ .. ~p. .. P.~~.~H .. -: .. ~~.~gpark 
~~. ~:~~~~~. ~?~c:t~.~ !.~? . ~.~~~ .. ~ 9.~~.: .. :~.T?~! .. ~~ .. ~ J .. !:c;>~~ ~. ~é?-!:9~J:.>~~~r: .. 1:-~: .. ~!:,!~g~!:9: .. ~~ .. 1;l!: 1:-K?,!!,sten 

~~~.:r;y.~p. . . ~.~j.l} .. <?P .. ~Aj.~ .. ~.l}!>.~ .. q.~.f!ç.\!~.~.~~.~ .. :?i~.~ . M,.~r;t:Ç>.~ . . q.~ .. pxj...~;f .. y.~~ .. )..~. j!l.U .. 7.Q ;U .. Y!'\I]. .. ~r.A~~ting 

~!:~~~~~ . ~~~~. ~~~ .. ?:~ .. ~~.~?~~.~~.~~<??~~.~~.~ . . l'fC?~!.T?!.é?-•. ~: .. ?:~~. ??~~~.C:~~~~: .. ~C;>Y:~!:~!:~!:. ~é?-:> .. ~~.~e 
.~!:9~~~~ .. ~~r:!:~~~).~ .. ~~~;r:. ~~!:~;i;~~~~. ~~;r:~~I:~. ~J? .~~I?-.. '!~~. ~~!l.. ~~~~;z:~~ .. ~!l.~;r:C};i;~X9~~;z::!-~I!-;i;l!-s.:. 
windmolens. 

2. Het bevreemdt dat er nooit een haalbaarheidsonderzoek is verricht voor wat betreft de 

.~~.~~~~.~~.l:7 .. ~P.l:~.~~.~~.~~ .. Y.~!1 .. ?:E': .. ~~.~~.~~~!l.'1 .. ~~.l} .. ~~.l}. ~~.I}çi!'}?~~.I}P.~~.~ .. ~!l. . !l.~~ .. f:~!l.q.~~~.I).~ .. Ç>'y~.~. jaren 

in de Drentse Monden in vergelijking tot een andere energiebron: zonneenergie . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .................................................................................................................................................................................................. .. 

3. De uniciteit van het open veengebied wordt aangetast met gevolgen voor flora en fauna bij ...................... ... ..................................... ........... ... .............. ... ..................................... 
. y.~~.1;-~.~~.~CJ .. Y.é?-~ .. 7.~~ .. ~~!l.~.'?~.~~p.~.~~.: .............................................................................. .. 

4. Gezondheidsrisico's zowel fysieke als psychische kunnen door de aanwezigheid van een ................................................................................................................................. 
windmolenpark optreden. Men vergelijke het in 2009 verrichte onderzoek van de RUG . ................................................................................................................................... 

5. De stagnatie op de huizenmarkt zal toenemen als gevolg van de waardevermindering van .................................................................................................................................. 
huizen, gelegen in de nabijheid van een windpark. Dit zal zeker leiden tot een .................................................................................................................................. 

. . ~.~~~~~~~c:t~<?!:~;i:I?: ....................................................................................................... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AB 
Voorschoten 



Mevrouw J.E.M. Grummels 

GIETERVEEN 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Gieterveen, 26 juli 2011 

Betreft: Zienswijze Windmolenpark 'De Drentse Monden' 

Geachte heer/mevrouw, 

0554 

ONTVANr-~M 

28 JUL 1011 

Met deze brief dien ik mijn zienswijze in tegen het ontwikkelen van het windpark 'De Drentse Monden'. 
Als werknemer in de zorgsector maak ik me ernstig zorgen over de effecten van windmolens op de 
gezondheid van mensen. 

Wetenschappelijk onderzoek van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat de 
geluidsoverlast aanmerkelijk hoger is dan wordt aangenomen, vooral 's nachts. Verder is aangetoond 
dat het geluid als zeer irritant wordt ervaren. Tot op 2 km afstand hebben mensen last van het geluid. 
Dat tonen meerdere onderzoeken aan. Op basis van deze onderzoeken heeft onder andere de 
gemeente Veendam afgezien van het plaatsen van windturbines vlak bij woonhuizen. 
Windturbines veroorzaken - naast geluid - ook trillingen. Die leiden tot migraine, concentratie
problemen, slapeloosheid , duizeligheid , labiliteit, misselijkheid, uitputting, angsten, woedeaanvalen, 
irritatie, depressie, problemen met concentratie, studeren, tinnitus en zelfs hartritmestoornissen. Er 
bestaat zelfs al een windturbinesyndroom. Ook de Franse academie van geneeskunde adviseert om 
minstens 1,5 km afstand te bewaren tussen windturbines en woningen. In andere landen is die 
afstand wettelijk verplicht, terwijl de windturbines in Nederland op 500 m afstand van woningen mogen 
worden geplaatst. In dergelijke onderzoeken wordt gecommuniceerd dat mensen die in de buurt van 
windturbines wonen, het lawaai vergelijken met een opstijgend vliegtuig , maar dan constant. Sommige 
ondervraagden geven zelfs aan met de radio aan te moeten slapen. 

Op basis van contacten met patiënten en research van bestaand medisch bewijs, heeft Nina Pierpont, 
MD, PhD, een arts met een praktijk in de Staat 'New York'(USA), geopperd dat het alarmerende 
patroon van klachten van hen die wonen nabij windturbines, niet toevallig is. Dr. Pierpont is 
voorstander van alternatieve energie-opwekking, maar zegt dat de plaats voor windenergie niet 
gepositioneerd moeten worden in de buurt van woningen, bij scholen, ziekenhuizen of dichtbij andere 
locaties waar mensen moeten slapen of studeren. 

Zoals Pierpont opmerkt in haar onderzoek opmerkt zijn windparken grote industriële installaties die op 
grote schaal industrieel lawaai produceren. [Pierpont N, 'Wind Turbine Syndrome: testimony before 
New Vork State Legislature Energy Committee', March 7, 2006] Pierpont vat de constellatie van 
symptomen samen als het 'Windturbine-syndroom'. 

Dergelijke wetenschappelijke onderzoeken met illustrerende voorbeelden van mensen die klachten 
hebben van windturbines in hun directe omgeving, maken mij bezorgd. Dit tast de leefbaarheid in de 
meest basale vorm ernstig aan. 

Mijn bezorgdheid richt zich op de algehele gezondheid als wel voor de gezondheid van mijn jonge 
gezin en mij persoonlijk. Bewust heb ik het drukke West-Nederland verlaten en ben ik naar Drenthe 
verhuist. Als astmapatiënt ervaar ik nadrukkelijk het verschil in luchtkwaliteit. Zoals u hieruit kunt 
afleiden is gezondheid voor mij leidend in een groot deel van mijn keuzes. Omdat ik vanuit mijn 



0554 

professie iedereen een goede gezondheid en een goede kwaliteit van leven toe wens, heb ik de 
ambitie om een recreatie onderneming te starten gecombineerd met zorgaanbieding. Mede om die 
reden heb ik gekozen voor de plek waar ik nu woon; een plek met ruimte en bestemmingsmatig 
mogelijkheden om die ambitie te realiseren . De ontwikkeling van een windmolenpark op steenworp 
afstand zie ik als een bedreiging van mijn ambitie waardoor ik planschade zie optreden. 

Ik verzoek u het gezondheidsaspect buitengewoon serieus te nemen en niet te denken 'Ach, het zijn 
maar enkele mensen die in de buurt van de windturbine wonen en werken . Er is voldoende onderzoek 
om te concluderen dat de gehanteerde norm van 500 meter afstand tot woonbebouwing veel te klein 
is. 

Met vriendelijke groet, 



I 
I 

._----------------------------------_. 
0555 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

ONTVANGEN 

2 B JUL 2011 

Naam: .S'~. , .. ~~. :-:- . I,..?~ .. ~ .. ~ .................... heer/mevrouw 

Straat + huisnummer: 

Postcode + WoonRlaats: ... 

Telefoormummer: . 

E-mailadres: ....................................... ..... ........................................................................... . 

U spreekt in als: 
• Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: ,...------~ 

~ ... ~ .... ~\~ .. ~ ... ~\~ .~Y::>.~~.~.~ .... ~~ ... ~~~~ .. ~O-~.J 
.~ . . :~ ~.~ .... I. A .O .... ~ ... \.< .<J..v-.: .~ .:~ .. ~.t~;.~~ ......... . 
~ .... Q. .~~Jh.~ .. .. 0.~~A-.,.,.~~~ . ~ .~ ... ~~.c.~ 
.~.O"V"' •... ~ ..•. ~. : .. ~ .• ~.~~ .,. '.i2 ....................................................... . 
.~.~ .... ~.~ ....... ~~ ..... Q.~~ .... ~ .. ~.~3.} . v ..... . 
.. k ~.~ .... ~~'1-1~.~ .. . ~ .. . . . <.."-:12 •• •••..•••••. •••••• ~ ••• ~ •••••• 9-n-. ol~ ..... . 
.. ~a.J.>. ! .... ~.".~ ... ~ ... .. ~ ... Y.n.~.. .... ~~ .... ~~ 
·· ·~· · · ·~·~·, ··C· ·~· · ·~~··~··························· .......... . 
.. ~~ . . ~ .o. .~ ...... : . . çÄ ... ~. l •• ~ •••• ~~:1 .. ~4'..D ... ~.~-..n ... ~ ... . ..... . 
... ~~ ... ~ .... €...Q..,..... .~ ..... ~.~ .. \.~. jI L~ . ;._- t. ............. . ,.. • (I>t'..~ 

., ... o .Cv:\. .. . V); . .. o-.~ .... .Q..Q...,..... .. . . . .Q. .ca .o. .~. ?\: .... ~ç{ ... ~ .. ~~:1 ........ . 
• •• ~.Clt. ~ ••• • ç..,. .~ .. ' ...... . ......... . . . .................. ~ ..................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 'r) ' . ",' . : . ~ ............. , .. ... . . ..........................................................•........... 

.. .. ~ . . . . ~ ... ~.~ . . . '\ .. .. ':Y:'(>..a..kv.1 ..... '1.....~ ... ~ .. ~ ..... é'J\ 

........ :: ... .... .. ....... ... ......... ..... \) .. .. ... ....... ........ ......................... ~ ...................... . 
· · ··~· · · ·~~·~5 · ··J)··~·· · ·~···~ ·~·······~··,, ········· 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Kars ten Have 

9514 CR, Gasselternijveen 

Geachte Heer/Mevrouw, 

0556 

ONTVANn 'N 

28 JUL 2011 

25 juli 2011, Gasselternijveen 

Ik maak bezwaar tegen de plannen om windmolens te plaatsen rond Gasselternijveen. 

Ten eerste, vanwege het lawaai van de wieken (wat dag en nacht door gaat). De overheid 
heeft het geluidsniveau verhoogd naar 50 db. 
Ten tweede, de waardedaling van mijn woning (vanwege de geluidsoverlast). Ik denk 
dat mijn woning minder aantrekkelijk wordt voor potentiële kopers (aldus vanwege het 
lawaai en slagschaduw). 
Windmolens van deze omvang en hoeveelheid passen totaal niet in dit landschap en ik 
vind dat dit beter onderzocht moet worden. Er zijn maar een paar mensen / 
ondernemers die er profijt van zullen hebben. De rest die heeft 'het nakijken' en wordt 
er geen cent beter van. 

Al deze punten moeten zorgvuldig bekeken worden en het mag niet zo zijn dat de 
Overheid zonder slag of stoot hier windmolens kan neerzetten, zonder voldoende 
draagvlak van de inwoners van Gasselternijveen (en omstreken). 

Kars ten Have. 



,.. 0557 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ONTVANGEN 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 28 JUL Z011 

Uw gegevens 

Naam: .... ti.ruJJ.~~ .. rl\#:.f~ ........................................... heer /mevrouw 

Straat + huisnummer: .................................................. ... ........... . 

Postcode + Woonplaa~: .. . . ... J).[:Q.\,(..~~ ~~ .................................. .. 
Telefoonnummer 

E-mailadres: ..... 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.It.$. .... v. i ~ ... . W.,u3-. da-"" r.>:-Y. ... ~ ... Lv.. kort .. 1t:1.t1 ... 1lY.\ 2f<-.. , ~~"r 
k!tu. .. f..~~ ... . ~ ... ...... '(.~ .. .. ·k9~·i .~s. .. W0:-r.~ .1N.e. .. hM.-r .. . \0i.~t ~~' 
.00.k-"'~J ... ~~ ... ~~'f .. f)~· .. ~r.·:I··~··~"Of .. ~· ... .p~ 
.. WtAtU:-.... k~ .... ?.Jt0.l-... ~ .. ~~kt .. Ml .. 2fjh..-.... ~ ... ~ .... ~ .. ! ................. .. 
JftJe.. ... ~ .. . ~~ .. ::;.OY:. t; ... ~I:: .~ .. ;.(?k .. 1:u®.<k. , .. niu .... 10?t>r. 
.. ~~.~.~ ........ ~ ...... ~ ... W1~ .. . "' ............. .... ................. .. .. 
. W.:J ... ~ .... LL .... 1 ... 4J .... l1Áu ... :~~.~ ... 0 .... ~ ... p.ltuk ... . k ...... ~ 
~ ..... "'CtM.K. ... k&. .. ~.á/L.W!J:···Y.Mi4.···r:··0.:-···;···h.~~·1A · 
.. ku. .. p.~ ... U> .... b.~~.· ... v.,m· .. ~ .... ÛTIl~ ..... :z.~ ....... ~ ..... WilidfY.l.DIen.J 
.. ~ ... Ved. .. ~ .. ~.~ .. A ........................... : •• ~ ••••• : ••••• ~ ••• ~ ........................ . 
. j~ ... ~ ... ~~ ... tJV'U ... ~ ... :6.~.p..\.~ ............. .......... .. b.~ .... .. 
.. Z~ .... VN.û:t .... ~ ... ~ .. . b.'1"~"'" ... e.~ ..... Ck>~k. ).tJr.>~.I!i.~ 
... M~ .... ~ .. ~;: ....... j;:)e, ..... kR~ .... ~t~ .. .. . ~ .... -h:,cL 
.. w:e-L ... ~ ..... á~ ... ~ ..... 2k..J~du': ..... ~AèKf. .. .. k.Ç; ... ?9 .. v .. 

.. ~M ... ~h.~ .... d .. d.J..II ..... p.~ .... ) .. ay? .... ~ ....... ~ ..... 1'.l~s.; 

.. oJJ.~ ... h\j .. ~ ...... C~~.1w~ .. .? ........ huu: .... :hs.t ... ~~ .... ~ 
~J --P 
YW.k \Ir\e"nd.a-~ fj~ J ) ~ ~ 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



-------------------------Oo08~--

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONT GE~ 

28 ,Yl!1L 'MJ1'il 
Uw gegevens 

Naam: .v..o.~. , ... Sh .. e .~ .b .. "::::\Yh.C4 .. ........ ...........•................•..•....... ............ .heer / mevrouw 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: . 

E-mailadres: . 

U spreekt in als: 

t;{ Particulier 

"' .. ..... ..... .. .... .. .. .. .... ........................... .. , 

>.-.~ .. Y. Ç1.\tk.Q..~ .~ p. .~d .......... .............. ............ ,. 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................. .. .............................. . 

~ ~;Pn;aç:.e.~ .. : ........ ~.~. .. Y.c.w.ZQ. .. O>.CUMx.b. .. V:l .. ~ 
- .A~)Q,~<a-~ .. ~ .. ~clQ Qq..i...... .. .... . . .... ........................... .... . 
.. .... .... ~.l ..... ....... ......... . ....... ~.~ ... ..................... ... .... ....................... . 

.... ...... " .................... . Qw.y. :-.Ç&:Ó •. ~: ~. ru.LLctw.trl.:c ....... i ··· ... . 

.......... ~ ... ................ w.CP. .... :~ .... :w ........ .f ........ =-tA5.T .. I. .. LtÀ.r. .~CK. ....... t 
· t~~~~·· cla...e,w;····· ï ··:if8·\A.AJv,.~~ · Wt(Xd-FJtr· · u.erdtoof/7.QJlfl. 
.. ~~U) ....... :\..~~ . ~~ ... \A, .\M.~ .. O'~ .\A,<lDA'l ........ . 
.. &Y.\'{.. . . . .l ~ .~.\~ .. k .. . ..... \f:tt~.~ .. t. .w.O.~ 
...... 0.: •• ·· :.:.-c:·· .. 9P-èN.~·· .. tt:VZ.-·r.r.. ~.,.:.." 'O::. ... .................................... . 
. ~J,;t .. ~ .. fJ..A .. UJO.WJl(b. .. ~.0~ .. \M.Q.4. .cL~r ....... . 
... W.~~~ .. ~ ...... ~~.~ ... \JQM.~~ ... \)CvV\. ....... .. 

f · ·· · ·<].".9·'? ···~.fA·····HQ'O.~f, ... ~ ............. ~ .. ~QW~ 
l\A .. D'Y..b.~ ..... .lJ.) ... ~ ... W .. ( .~.ct .. ~~.~~ ............... . 

I -' ~ ~ _ 1 0 Afl S ("1 • .-. IIV'.Á .. \)i A 1\ r. -ç- ()J.-. -. 

..... :.:: .U4 ·········· . ~.v.~\~ ... ,\:lQ~~ . 1 .·.·f~~···· ··v.y.1U.4 ."""" \ Cio. 

..... ~ .. ... .. ..... .. .. . :~.~l.~ ......... .. { ......................................... .. 

. ~ ~ 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 

. Voorschoten 



0559 

Inspraakformulier windpark De ,Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail O~ -':ANGEN 

28 JUL Z011 
Uw gegevens I. 
Naam: ................. L , ••• {J'~ .............. heer / mevIOUw 

Straat + huisnummer: .... 

Postcode + Woonplaats: . .y.~& .. h.I!htrd. .......................... . 
/ ~ 

Telefoonnummer: ...... . 

. E-mailadres: ............. , 

U spreekt in als: 

,d Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

~~t.;:···· r.t.h.···~I!····!/~··· /!!!t.·· ··"i~ J.~:?·~4.!·T· ' 
· · ·· Î ··. ······; ······· ~········~····V;;;;·;············· ( ···l · ·~· ··;~···h·h···A.. '/ 
...... /2.ád~~ ... t.j~ ... ~ ........... I"~, ... ~ .......... ~ ... k. .~ ............................................ ~ 
....... /q;:n ..... /.~6..~ ... ~.k.t?!Y.h ................................... ~ ............ ........... i 
..... . /r:..h1~h. ....• h . .eà .... t6r:n ... ~. :I.. .<.ff.. .. 1.'.7 .. ~ .I.f?t.'c4.( ... .!..., 
.. : ........ d.-:t.~u.di .... tf!!.n.p.. V.;(y.. .. --:-. .............. " ............................. , .................. .. 
.... , ï?L ' .......... ~, ... , .. , .. , .............. , ............ ;~' '~~~~;/:"'" ·4 .. '· .. ··· .. · .. · ............ , ..... .. 
.... . 17..~f:1 .. ·l ·· .. '"' ... fo/.>. ... ~!!. ... t:?t.~hY'."'"'" / ............... J~.~ ...... t?:!:? ... /. ... . 

W ·· ··················································· .............. .................................................. /. 

~::::~~~~l~:::~~:~:~'l::~:::~~~<:::~---: ::~::::.~ 'c~ 
l:!Y······l~·····~·d<: ··· j/L4. ·b.r.~~.'y ··· t.lf."d.)····~7.&.····b~/~ 
&J. ::::C;;;;.::::~;;1.;2~::j~~:::~::::;h;;;ek;;; ::;Jj~ l' 

......... ~ .. ké'.v.~.:; . R.:r.r.l .... ~ .. ~ ... .d~.á.et' .. ~ ....... . .......... _ .... 1;;:, .. ~~ ... 'tie~'tz~'(~CL .... .r.~~~d4 -

. (j) 0';.,d,~~ ~ t.h!- /0 "'~ t ~u? 
U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post~naar' 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Dren e-MOnden, Postbus 22 , 
Voorschoten 

-



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie reikwijdte en Detail 

Mijn gegevens: 

Naam: hr. J. Meerman 
Adres: 
Plaats: 
Tel. Nummer; 
EMail: . 

Valthermond 

Ik spreek in als particulier, en als ondernemer, eigenaar van Administratiekantoor 
Valthermond. 

Mijn inspraak: 

0560 

ONTVANGEN 

29 JUL Z011 

De gemeente waarin ik woon heeft een beleid gericht op wonen en recreatie. Industrie en 
bedrijven kunnen zich zeer beperkt vestigen in onze gemeente. Op speciaal aangewezen 
kleinschalige industriekernen en terreinen. Het windmolenpark, ook soort van bedrijvigheid, 
zal een erg grote horizonvervuiling geven voor een heel groot deel van onze gemeente en de 
veenkoloniale regio. 

Toets: het effect van het windmolenpark op toerisme en recreatie in de regio. 

Het gebied waarin wij leven en wonen is een agrarisch gebied bij uitstek en na het afgraven 
van het veen is een heel specifiek en open en wijds landschap ontstaan. Dit landschap is 
verwoest na het plaatsen van het windmolenpark. 

Toets: het effect op de vernietiging van een uniek cultuur historisch landschap. 

De dorpen 2e Exloermond, 1 e Exloermond, Nieuw Buinen en Drouwenermond zullen worden 
ingesloten door het windmolenpark. Het uitzicht vanaf het Noorderdiep te Valthermond is 
gericht op het windmolenpark. Waar nu nog open agrarisch landschap is komen altijd 
bewegende molens, met slagschaduwen geluidsoverlast. 

Toets: het effect van de windmolens op de volksgezondheid. 

De regio wordt bedreigd door krimp. Het wonen tussen de windmolens zal dit niet in gunstige 
zin beïnvloeden. Door het windmolenpark zal er mogelijk nog meer leegstand van woningen 
ontstaan en zullen de prijzen van de woningen nog sterker dalen dan nu door de marktwerking. 

Toets het effect van het windmolenpark op de ontwikkeling van 
de huizenmarkt in de regio. 

In de voorlichting wordt gezegd dat er onder de bevolking draagvlak is voor het 
windmolenpark. Waarop is dat gebaseerd? Ik heb geen enquêteformulier onder ogen gehad. 

Toets middels een referendum of er daadwerkelijk draagvlak is. 

Voor de bouw van het windmolenpark zullen er nieuwe wegen moeten worden aangelegd en 
de windmolens zullen een forse fundering moeten krijgen. Dit alles zal een effect hebben op 
de grondwaterhuishouding. Wat denkt het waterschap hiervan? 

Toets de effecten van het windmolenpark op grondwaterhuishouding. 



0560 

De veenkoloniën zijn een vogelrijk gebied. Door het windmolenpark zal er geen rust meer 
zijn in de lucht, en zal er verstoring ontstaan in de lucht door bewegingen en geluid. Is het 
geluidsniveau bij volledig in werking zijn van het windmolenpark wel getoetst? Over hoeveel 
decibel geluid spreken de initiatiefnemers? Een gemiddelde zegt in dezen niets. Als 's nachts 
weinig tot geen omgevingsgeluid aanwezig is, hoeveel geluid produceren dan de windmolens? 

Toets de effecten van het windmolenpark op fauna in het gebied. 



0561 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

UW gegevens 29 JUt ZOl1 

Naam: ... .. , .K::te6S. ... Ott 0 ... ... .. ............. ... ....... .... .. ... ........ ...... ... ........ heer / mi ouw 

Straat + hUIsnummer: ... : . .. .. ......... ...... .... ...... .. '1' ..... .. ...... ... ... . 
Postcode + Woonplaats: . ' .. ~ :.r-w .c:;:..e; .k .... e.1-:Jó.e .. \'Y.'.O. !7\ ..... ....... ... ... .. . 

Telefoonnummer: . . . .......... . 

E-mailadres: .... . . ............... . ... .... .. .... .. .... .. .... .. . ............ . . ....... .. . . ........ ..... ....... ......... .. .... . . 

U spreekt in als: 

!l Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .... .. .... ........ . .. . . ............ ... ... ........ . . . . . ... .. .. . 

Uw ins~aak: 

........ J. k .. .t/ I.('.J. ..... kl. ..... d::e..k,:.<j i: !J.'. 4 ... .. . i<-!. !-... .. e?k: .... C?l1d< 1':. ~.~~ .. . 
· .. . wend .... J ec1c.~:I1-.... . nou !Zr ....... . c:iL .... . ~vg. k.Q.S.tfX: ... f . r:Lû ... J.d.!.~ ...... . 
· r2.n. t.i/aal', .... h. J .... t.n. WO. i.1 .e~ ..... . v..CX/1. ..... e .€.~ ..... ul./ J~cI .. m.(). f.~~ .. fj?- .4?~ ........ . 
.. . J.ev: .4 .... d.a.o. t:b.y .... dan. ..... (J.SLj .ch::l . S:~ ... . e& ... ~i. ;,h .C1.nt .~. !J4 .c ..... .... ... . 
.. . /..U~.hen., ... . ,'" .d,'77 .... 0' .a..i. ... . t;.ee.f. .. !..4rJ ... k o.5f.-e.~ ... ... hM... f. ...... ... ...... . 
/J....'..c/h. ... . J:h .f'.e. .b.rer;yet\ .. : ..... :&Q.0; . U. Lr.. .. ~. e.t.. f .I'./.1.!J' C'!-: . .. JA.. u, lfl<-~ ..... .. ... .... ... . 
· . /-A~t:r.", ... ... al. JA. tl. J~ der. ... u . (l v. ÇLjt.e.~ ...... (!) I/.e((": .Ji. apF .N'. •.• IJ. Ç(.c.. ~ ...... .. . 
:e.er... ..... t;{.f\ .. J ef:~ ..... ~.~v. :l ·/J·(?·(: !;~e.4~.~.lvJ '" 4~.,!. ... m.r)(?J.1pl .... 14 o ./d-et .. ... .. ... ... . 

. l).~o.v: .... ~ne,-.r. .... t.!Çi,~ ... .. e.e.~ .... w.JY.'.J.. .ty .. QI'(·~tP~·( ··· .................... .. .. ........ .. . 
a o.~ .. . fJ-c. .\ . II.~ .. .. l . (!.J-e~.,,:, .. .. G ",-: . .. . 4..1 t: I ", . . h .lduler:e1\-.... . V'.(1.../) .. . . dt ... .. .. .... .... ... . 
. al .. . l4.J.a.t .... o.kd er:.e_ .... . 9f.r... .~. ~ j ~ ...... L/. ~r.f..r.R.~. t ;e.'l ....... U.I.'!:: ... k.!:. .. .. ... .... ..... ... . 
· .. 'W.I ,.. rl. . tvlt.i ea pa kt. ... ... tU-... Clve<'[f- . 1, I! h !(~en. .. .. :hw.~. fr.'.L ..... .... .. ....... . 

· k.b6~ .. :;/V40 ..... :'i~ oû;; ..... 1,;. ~~ . ....... ~. f. .. 8. .. h .a.;;. .. ; .n. p.d.J ....... .... ..... . 
· .. w. ~.k. ... . ma.!1 f. .e. 1. .I.M. 0'f..~ .. .. /)....l,4r/(e, ~ ... eR ... sf KC? .~r.á .. . n.itI-:. /fh. f-Rr. .... ....... .. .. . 

· .?-:i h .... U IX? r. ... . ,kIU .. .. t.h.. ~~.r~ ...... ....................................................... .. ... .... ... ... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 , 2250 AE 
Voorschoten 



0562 

o 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

29 JUL 1011 
Uw gegevens 

Naam:;:J .. : .G. : . I/."~ ,~,,.r ....... ... .............. .................................... .. ............ heer /~ 
Straat + huisnummer: .. • ••••••••• j •.•• ••••••••••••••••• • ••••• ••••• •••••••••••• 

........ ~~ ... t:A.l Q .~ ~. l1 O. rv.D. .. ........................ . Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: .. 

E-mailadres: ................................................................................. .... .......................... . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ................ .. ......................... .. ................ . 

Uw inspraak: • 

. v..~.~ .?:-9.E .~ .. !\.AN ... U ...... O .. M .... . t..EN .... O .. N.~ .f .. t' .ö.:N. Y~. f7..~~Û ... O ... D.t..~.4o.f-L<. 
· J.~ ..... b. Q f;. N .... . N. á.~ .t\ .... Q . .t~ .... 0. 1\).1.. W .1.lÁ . ~(l:. .L.l .t\l .& ..... v. A .N ... ......... ... . 

Iq l e" 
.. t:) J-;. ... H. U l.~ .\t,N .. tl A.R.tl.j. ... 1. N .... 0. J=. ... v.. ~.t N ... U. \) .... ~ N .. \ .f- .~N . ~ ......... . 
· A. L >. ... B. r~ J. ... W~ \. N.~ .. H.Q.l}; .. N .. ~. A.R.t( .. t . t:. .N ... n. b..h.L .. (1E.~.EllL LS.fJ.~\ 
.. 1. . S .... . ~.7t 1..L.r. .N ... . Q. \:. .. p.. R '\ h.r .... N .... u .. ~ . N .. D .. ~ ... W.O .N.l. rY.C:J~. ~V .. Q .Al.f.N" 
.. .\. . ~ .... --z.. \ .~ .. . l}.\. \N ..... W .~ . J\?J.l\). & ... ~ .~ S .. :0.1. \ .N ..... ~ .~ }\J.s. . 1 '\)i~ .N .. ~ ..... . 
· .M. O. ~.l-:\. T .... .\. .~ .. f .. \ ..... ~ .N.c.. \ . t- .l~ .. ~ Ll:-:\]tD. E .... U .t~Jv ..... t:>. .\ J ......... .. 
.. . W. J .N .D .t1.0.Lf--.N . p. . ~ R \{ ... O. N Df;..R .\11. J\1 D. ~ Y\1 .. . 2 .A. L ... t .~ ........... .. 
.. . --Z.t. .~ . ER ..... E:.. };.l\l .... ? .L. ~. )\) .. ~.C-tl .. A.D .. k .CL.Á.\ .M ... 1. N.D.l.E.;.. N.r;. JN .. ~ 
.. ',J t~· ·"··"" · ··""·" ........... ~ .. 2"':' .......... ..... ..................... "[ 'E ~ ................. ~........... . 

::::~liM :~~::t:t~~:t~hi:~~~f~:~~~~Ê~: ~: tiJ.~: ~o.~ï~ü~::::: 
... &~V.Ç)lt.kJ\l .......................... ........... ........... ........ ........................................... . 
...... r:,.. ~ .~. f;. ~ ... é.f-N ... ... \ .~.U . W. ... ~ ..... \)~R .4.\)~~ ... t\l . ~ . l\,.~ ... D.t ............... .. 
... D~.~A.bJ(Rt\tJ-\.T. .. \) ...... ~ .. ~.E-N .... W.\ . 1)tlQL~N .. ?.It~\{ . O' . (9.~. (;..R ... ~J;, .. . 
.. b ~ \J. Q.lU..I.N ...... u. ~. N ..... D.t:.. ... U.\;. ~ N.U O.L.o. N. ~ .t l;.N ............................. . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 



0563 

Inspraakformulier windpark De Drentse MondenONTvANGEN 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 29 JUL 

Uw gegevens \ ) . 

Naam: .... . ...... tJ). ~~ ... .. K'R-1>.fJ .-:' .... ~ . R .Ç.,t<\. ... . .... ... .. .... .. .. . ... ..... ..... . ... heer / @ 
Straat + huisnummer: .... 

Postcode + Woonplaats: .. , 

Telefoonnummer 

. E-mailadres: ..... 

U spreekt in als: 

• Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .... .... .. ... ... . ..... .. ... . .. .. .. . . .. .. . . ..... ..... . .. .. .... . 

.... ... ... .. . .. .. .. .... . ... . . . .. .. . .. . .. ... ... . . .. ..... ... .... . .. .. . ... . .... ...... .. . . .. ..... .... . ... ..... . .... . .... . .. . .. ... . ..... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AB 
Voorschoten 

11111 



0564 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail Of'''"VANGE 

2 9 JUL Z011 
UW gegevens U _ 
Naam: ... n.\l:\~l:: .. \h.R.9V .. >. ......... I.~ .l:-.D. J1.À .N ............ ... .. ............ .... ......... litw / mevrouw 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: ... 

Telefoonnummer: . . ................................. ... ....................... ................. . 

E-mailadres: ........................................ .... .................................. . ............................... .. 

U spreekt in als: 

ID Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................ .. 

Uw inspraak: 

.. D.~ .\ ... Gt.-N. D ..... \J. f;J\ .~ Q.~. ~ .... o..n .. ~.E. N ..... t).t~~D. .t~ .~.o. .\~.~ .. t F~ .. t).~ .f- tV 

.N .. ~A,)\ ... D.f~ .. V.S?.y~HJ.S.~t\ .t ... f-.N ... ~\ .~.tI .. ~.t1. .~l:-}\~f.. ... G.\~.v.9~y)~N. .. Vçç~ 
. ~f;. ... , .ro .W.~ .1\l. ~'i)...5>. ... U.~.N .... b.~ ... b.Rf:.~.tS. E.. .. n.O'N{)EN .. A .~~ .. D.\.r ... .. 
. . fJ .R \)fJ; .. .. IN i.N.b ~ A.PlU. .... \\H L I.lE:i. r. .. 1.5>. . ' .. ~. i:-o :? '"- .. Y 1,..4..(.,.1:-\. mN ... ...... . 
... ~SJ.~. L.I~J:.) ... :?:-.~. ~~ .... ?:-.~.~~.~ ..... ~NJ:~. r. .~. ~.N .. .l .~J~ .... ~.f-;V.9 .~.~~~ ... l!.~ .N ..... . . , 
... ~:~.~ .~ . ~. \" H 4.1>.tJ. W ... t . N ... ~.i;1~ U?~. ~.v.~~.~AS.T ~tJ. ... AAN..I A.. >.11~.~ .Y.~. N. , , -
.... ~. r;,.t ... ~).t .~J.Ç.,. Ht. . ~ .N ... W~. N.i . t-J. ~. ~. N. ... t>.p:~ ... O .NV. !; .~. ~.~.Q.P.f?~.~.~ .. hJi .~ ........ 
.... ~ ~.W~~~e.rY.~ ... ~ .... A ..... 4. N. .l? ~ T: .. 'Y ... . Q.~ .. V;~L~ .i.~ . t:1 .l;·~ . P .. ~.?~.~.P..?fQQ R N .. ~?;.~~-
..... B .(J. ~.r. .P. .. p. ~ Vv ...... n.!.G? .~. ~ ~ ... ~ . :-: . p.~.I. ?:..~ .~t~ H.I;) J? :~ ... ~ .~.~ .. ~ ~~.1. h. ~.N .. ~ .......... . 
.... . c. ~}i . O.I?-. ?~.O.~.lJ~ t.1.i;.(\) .. :-: . rt).~.~~ ~J1~ . .4 );·U~" .... y .... :t p~ TJ LN .................. .. 
..... . ~.U .~ .N. ... . q .l . ~ .. ~.f.~ .t1. f:!.I. N ...... ~ .. ' .~ .~ .t; ~.r.~. ~ .~ N .. ~ .. l .~ ~ ~.tA r,,~ .. ~ ........ . 
.... C,; . .N .~r;~ . :tRAJ.\.f:;. . ~ too. ~N.\. ?.>.I.; .~ .. ~ . H. ~ ~ T. ~. ~ !.t:.'~ .~J11Q ~N. ~ .? 3:-:~(Y ....... .. 
......................................................................................................................................... 

......... ...... .. ... .............................................................................................................. 

...... ... ........ ................. .. ......... ........................ .......... .......... ........................................ 

.............. ............. ...... .................................................................................................. ... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

~:.!~geG:o. .... Jdd=D~ ...... ...... .................................................. ~ë 
Straat + huisnummer: ............ . ..................................... . 

Postcode + Woonplaats: , ... ~ %. ~~.lo.~.~.Ç?~ .... ................................ . 
I 

Telefoonnummer: .. . ........................................................................ . 
E-mailadres: ................................................... ....... ..................................................... . 

U spreekt in als: 

• Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ................................................ ............. . 

Uw inspraak: 
\ Iu D \:. \) \) O~ 1.,1 t.N t Jtvb vJ O~O (]E <. e c,p {) al ~ ~ U () l~ot:.(\Jc>~ 

···ö·~~ii ·~·~Li~ ··· 6"tji)"f·~ ·· Di ·· I; N ·VJÖru~~~···\ ·~····\j~~~····~ ·~t···W·;· N·DP"n·~·~·· ~····· 
···C} ······························ ·· ··········· .......................................... ....................... .. ............ . 
...... ~ .~ .~~ .~.9. ~.~ ... ~. ~.~.~ ... n .\.~~. ~ ~ .. .v. A.~ ... ç. ~. ~ ... ~~ r.\~~.~.r:\>.~y ~ .. Q .~ .. ~ ... t ... . 
.... W.~~ .~~.l~.~ ... ~.Q .... L~ . .' ............................ ............................................... ....... . 

............... .... ...................... ....... ............ ... ...................... .... .. ....................................... 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. ............................................................ ...... .... ...... ................................ " ................ ........ ............................. . 

.... ........................... ........................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

.......................... ................. ... ........ ..... .......... ......... ........ ........................................... 

.............................................. ..... .............................................................................. 

................................................................................................ ................................. 

................................................................................................................................. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens . 29 JUL Z011 
Naam: ............. .. C ... k\.p ... , .... , ...... ...... ............. ........ ................................ heer / me'ffOl:lW 

Straat + huisnummer: .. . 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: ..... 

. ...... \ ... : : ..... .. ............ .. ... ......... .. ........... .. ..... .. . 

.... IJ..~ . ~ (l f(J':0..Q .d ............................................. . 
. ..... ..... ..................................... .... ................... . 

E-mailadres: ........... ...... .... ......... : . . . ..... . . .. ......................... ... ....... ... ....... ... ................ .. .. . 

U spreekt in als: 

Ii{. Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............. ....... ............ . .... ........................ . 

Uw inspraak: \ 

.. ~~ . :z.p .~~CI.~ .?\\'. . J.~\:. .eR.. .~. <k 2Qe.~ .. w. J.. . ~ oIaa.n ... aaR..: ..... ..... ..... . 
'i .. 5e\\A\cÀSO\.le.e.\ás.l. .. \.\\ . '. ~n . b\'{).: eû. \\lA1S ..... ................. ......................... .. .......... . 
'2 .. S)~Skha.cÀ~~ .. dOOR. . 'ill~~\c~V\ .. ah~ .. hek .. Z~ .~lc.bb .. ~~'Mab.se.~ ............ ........... . 
:3. . \~~ ... \1.~. à.W.~M~ .. . V.()..~ .. v.Rq,els .. f!.Y\... cÁeae . J.I:e ~ ... . \ ...................................... . 
4 .. 'nfl~ ... aa.'t\~u..skY.\ .. ~. ~ .~e\:: .. m.QD. ~ .. \le.~ûka (À.Y)lQ\e .... \ct~ c .. a.p ~ ................... . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ? ..... . .............. . . . ........... . ................... . ........... ... ....... ... ..... . 

.................................................................................. .. ..... ................ ...... ................... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail O~!~VANGEN 

Uw gegevens . 2 9 JUL 2011 

Naam: ................ A.\le.: ..... ~R-P:J .J .. .... ...... ....... ................... .... .... ..... ...... ~~/mevrouw 
Straat + huisnummer: .. ... : 

Postcode + Woonplaats: ... 

Telefoonnummer: .. 

. E-mailadres: ....... . 

U spreekt in als: 

• Particulier 

. 'LL , ~ 

··· ····· ···· ····l ········· ··· ········ ····· ····· ······· .. . 
. .. . . .1 ~.rtA~ ..... E~ .. Dè: .f . Mb 'f.\ J ............. ....... . 

, ................. ........ ................... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .... .. .. ... . ...... ............. ... ............. . ............ . . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AB 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ONTVANGEN 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

29 JUL 2011 

~:~g~~I1... .. ~I.r~ ..... .. .. ........ .... .... .. ~ ........ ....... ........ ..... ... heer 1", _ _ 

Straat + huisnummer: .. .. 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: 

. E-mailadres: ..... . 

U spreekt in als: 

• Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ..... .. . ... ..... . . . . . .... ... ... . ..... ... ... . ... .. .. .... .... .. . 

Uw ins"praak: ~ ~/ _ ~ j? . 
. llJfjl1 ... .. . &-e.2.N:rJM .. ... ... !~ ... ....... ~ ...... . w.(h.c.i//.J()k~ .... /.~t .. .... . 
.......... ;-..... 6.d'r/xOk&7h /... .. ; .... ;;{ ... "M ...... ; ... ..... .. .. ...... .. .. ........................ . 
.. .. ... .. .. ~ .. Ff.;SAz. . g;/fa:at././.~.. . .Ia ...... ;i? .... . ... t:?,/J~ ........ ... ...... ... ....... ... .. . ;. p .. .. 
........ .. .21 ..... l'Q([rk·iffa?/1Z ~ .. ~. . ... ~Z; ..... M?/.l~~ .... q~ ... ~~ .... .. . 
.. .... .. ......... '.e. .. . .. /:1/.(. ..... (#;t. .~.. .. .. .... /.~ .. .. RR.7:7 ... . ~~ .. .... .. . 
....... $ . thS .... à .... ;(: .. cJ .... qqo. . . ~ .... Ub7 .. .... ëU ... ~. j'7. ... ~ 
.. ...... ....... 2.OCfl .. .. /.JeP;/.. .. (&:r:/ejJ.: ... .r/g/. ... kt..-r.; .i?M.'iar;.;.~ 
· · · · ·· ·· · ··· · ·~~· ·r«#-· ·:?q·· ··· ~7.cif.-zz·· ···(2·'.f· · · · /.1'ï ·~2·g-~ 
........ .. ... ri-..R.w..e~t;;n ..... ~rzr/.. ... J.. .... (/.e..~c/. ... ~f./?~~en.:I. 
.... ... .. .. Vd .. Ev.MR(lu·j.«/d'e·· ··· tfx1!~r.;,. k#.7.«.<?f. !y!.P..?v4a •. ,- ? 
....... .. 3/ ... Oas. .. ... I/.!...(~("A'-l.. cfÇl<f.l. 1'. .... CF.IIlJ. .. ~i.~ .... . UYfl7.7.~ .. ...... .. 
. :.:..r-';Y' .... .... .... .... ... P/.· ... .. / ·/ .. ··· ··1 /', ..... . ;,z ' ... ..... ........ . ~ ... ..... .. .. .... i: .. · .. . '" . .. .. ... .. 

.14: ... //.u.Iv./l tWJ. .rl ..• •. aa. .... . ;fr.//I-t. .. . &.2R. ... lf.t('o. .. rbJ. .. .. ~~ .. ~ 
~ .. .6I.~ .... .ea .. . aC/. .. m.e/.. . .,/2~.~~ ...... /a(J;./.. ... . ~/.. ... . ~Q .... . ~(//~ 
.. ... ..... .. ..... .. .... .... ........ ........ ....... ... .. ... .. ... .... ... .. .......... ..... ........ .... ............. ... .. ....... .... ..... 
....... ... ... ... ..... .... .. ....... ... .. ... .. ... ............ .. .... ... ... ... ......... .... .... .... ... .. .... .... ..... .... ... ... .. .. .... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Aan Bureau Energieproducten,lnspraak windpark Drentse Monden 

Postbus 223 

ONTVANGEN 

2 9 JUllg~ 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Betreft: zienswijze windmolens 

Stadskanaal, 28 juli 2011 

Geachte heer, mevrouw, 

Mijn zienswijze: 

Algemeen: wordt er overleg gepleegd en gedacht aan de bewoners in dit mooie gebied of worden de 

boeren er alleen beter van. 

Geluid: de hele dagen veel lawaai (zoef) rust is verdwenen, trillingen in de huizen. 

Flora en fauna: natuur verandert en verdwijnt door dit plan, o.a. vogels, vleermuizen konijnen, 

hazen en egels verdwijnen en de trekvogels komen niet meer. Schaduw van de wieken voor d.e.. 

planten en gewassen van de boeren. 

Landschap: het vlakte landschap en vergezichten verdwijnen. 

Sociaal economisch: de waarde van de woningen, gemeentes krijgen minder inkomsten, rijk en 

provincies. Veel huizen komen leeg te staan door de windmolens en onverkoopbaar. Is daar over na

gedacht? Nieuwkomers verhuizen niet naar dit gebied. 

Maatschappelijk en gezondheid: komen hier ook gezondheidsproblemen door en is dit onderzocht? 

In Duitsland komen ze terug van windmolens en gaan in zonnecollectoren, Misschien kunnen, die 

jullie een antwoord geven waarom. Het toerisme daalt in dit gebied, dus er komt meer werkloosheid. 

Veel ellende en verdriet is dit gebied. De boeren krijgen er alleen een vast inkomen voor terug, maar 

straks geen buren. De windmolens zijn hun buren. 

Ga alles goed onderzoeken en afwegen wat voor de toekomst het beste is en ga niet over een nacht 

ijs. Wij, onze kinderen en kleinkinderen moeten ook nog in dit gebied kunnen leven en wonen en niet 

alleen tegen windmolens aankijken. 

In afwachting op uw antwoord, 

Mw. C.W rtm RaadsliáPvdA Sradskanaal 
~~ 

~SKANAAL 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

~:.!~e~e~s . <. .0.2I"ç/ ... .......... ................ ... .......... ....... .. ....... .. . -heer I me~:u~l 1011 
Straat + huisnummer: ... . 

Postcode + Woonplaats: .. .. . 

Telefoonnummer: ... . .. . . 

E-mailadres: .. ... .. . .. ... . 

U spreekt in als : 

~articulier 

· ······ · · ~ ·· iiiJ: ·· · ··· · ······ · ···· · ·· ··· ············· ·· ... ..... . 
.. .. ~~.~~~ ... .. .. .. •. .•. • ... . .... . .. . .... . . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrij f: .......... ... . .... .. .. ... . .. . .. ........ . . ...... ........ ... ... . 

Uw inspraak: 

x.:· n;&c. :: :~: ·::~k:::~~· .. ~·:~: : ;;;;;b;~j: · (;.,; :·· 
~/" ... qmo.kt":'J'. . /('; ... hif. . .r)(lJ!~ ~~ .~b.(. r;;r;I. ... . ~ ....... .... ............ .. ................. ...... .. .. ... . 

~:ii. : 1é:::· . · :~ : : ·· . · :kd:Ç;::: (ity~ :: !!@~ : 4i;iE~~ ·: ::::::;:·: :~ :: : 
-- .0!.e.r.. .. :J.f. ..... ~. ç! . ~ .. .. e. 0.f; ... . r:2r.'. ... . ~ .. ~:.hj- .. ~.c! ...... :c. .. f.: .. . 

. . ~çI ... r-en .... aJ.o ... c4 ... ;?1? .~ .. . û .c.h.I:0.. .. . c#. .... I:-!:v .. ~.$.' .... . 8.f.Jh: f. ... ..... . 
.- .. ~~ro·(@····· r..J/-!.:. ·l(!1·/~I': ·s·· ·pa.~ ......... .. ... .... ..... ....... ... .... .. .. ...... ..... ...... .. .. . 
- ... ~. ~.q .. ~l . Je?? .... ~.~~.d. ... Çtr!Y.~ ... ç::&. '1: .. r . ~'~p{ ... ..... ....... ........... ...... .. 

: : : {j~(;~ : :: : >~( :::~:::;.;. :~:bi : ~;.~~ :~!:~: :::~:::;;;g;~ :: : j~:~:~? 0 
.. .. .. ~ ........ ... .. ~ .. ...?:a .~.00 .~ .. ~.~J/ .... lG4'·~·· .. ~ .. ··i~· ·QÇ}~!q·f.4!Ç),~~~l 

fIij : :: ï.J::~:: : : i.:i.;;.~·~·i·: r.ç~;:::: ;~/: ?!:;.h:;j :: ~~;:::~:::::~:;@: : :::: 
(J:?':'J .. ç:f"ti: .. r [ f: d. .............. ......... .... ... ... ........ ... ......... ... .... .. ............ ... ......... ..... .... .. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 , 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

0571 

ONTVANGE 

29 JM12Hl 

Naam: .. ~ .~ ... . ....... ~ .... , ................. ....... .. .... . ...... .. . .. . .. . .. .... . .. .. .... @ / mevrouw 

Straat + huisnummer: _ 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: . 

E-mailadres: 

U spreekt in als: 

iJ Particulier 

.. /.".~.s.f t::.L k~~ . AL .............. . ....... ..... . . . .... .................. . 

. ..... ....... .: ...... ...... ... ... ..... ......... .............. ...... ........... . . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ..... .. ... . ... .. ....... ..... . ... . ....... . .. . . . .... . .. .. ..... .. 

Uw inspraak: 

Ik ben het niet eens met de plannen voor een windmolenpark in de monden. Het 

zal dit prachtige gebied vernietigen en economisch verslechteren. Daarnaast is 
het ook heel ongezond voor de omwonenden. 

• • • • •• • •• ~ •• •• ' . ... .. . . ........ . . ..... , ••• • ••• , • • ••• , •• • •• • , • •••••••• , ••••••••••••• I •••• • • ••• • •• •••• •••••••••••• • • •• ••••• 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGE 

Uw gegevens 
29JJ1M. _ 

Naam: .:fo.:'f.0.: .. f .. m..(>~ .U .. ..... ....... .. ........ .......................... ... ........ ... ..... heer / mevrouw ~·v . . _ 
Straat + huisnummer: 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: . 

E-mailadres: 

U spreekt in als: 

ot. Particulier 

............................. ... . ..... ... .... ... ...................... 

\)v _ 60.Y)c-n 
............. , ... ... ..... ... ... ............................ . . ... . . .... . . . . . . 

. .. .. ............................ ...... . . .... ... .. .............. .. ......... . 

.. ........... ... ...... ... ........... : ....... ... ... .. ..... . . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...... . . .. ............... . ........ ....... . ........ .......... . . 

Uw inspraak: 

OD.1t. -8.fO. O:t~~ .. 1.Ofj .. \s .. Q..~ ·9<-lQ:0.tlNJ.~ . :N.~ .. W.~Y.'~ ... p..~ .. k3~ .. ~ . .lQ..,,:,A . Q .~ . 
WQ..~n~~ .. ~~. ~ .. p.0~'.\.I~ /, .. b. .. ~~~ .. y.CY.). .. ~ .. q9.1.~~ .. ~I.'N .. ~ . . ~ .. ~ .uh..') . t:' ... l:Y.~ .. W~ ~r 
~!.~ .p. ... t2.~ .':' . ~ .~H~s. . de. .. r:f\. D~ d .ç-f.\ . ~ .... Y. ~ .t.M .. . if. .. \j~~:p .t:"O. h--~ .. o. -:r:v.. ~~ .. ~:0.~(~.o?;t'fL 
~,j.~.~ .~ . . : . . D~~~. ~ .. ~ tf.ç~ . ~ .~. r.:~.J .. ç).~ .. ~.~ .. ~.f.-t.t.d~ .. ~ .. :0. .e. .q\~ ... l:l.9: ~ ."0.~Lr 
~~ . !?~.":-! .o.nC?-~ ... ~.0 .n~ . gw .. -S'r1 . t:' .~\ ... Ulf) .. J ... ~.~ .... .Y~ .. Gl~ .. ~~Î!M. ~~.~.~(y.~ ... . 6e. y.~J.~_ 
):0 .. ~.'0S . j~ :r. .~ . \~ ... M1: .. . ~ .. w .. d. 01 ... b.0. ~~~ .. . ~). ... ~ ~ .~~ d0 .~ t-... ?D.fJ .~ .. mq;[. :!0 ... . 
9:'.~ .. ~~~ ~ö.bt-.tt . O.n1-R.-t .. t .l,J.(..~.~J p. :03G .. ~.0. ~ .~. , .cf1~ .Mv.. (}~O~~ .\!. .~!. q~ : ..... . 

.) .~ .. . ~:--\t/ .~. IA .ë: .. ~~ .. 9 .~ . ~. I. ~& .~. O./ .~ ... 0! .. ~ .D.~1. w.. .. ~.~ .. V~.Q.~ . p. .': .~.~.l.1,J~(~ .. (~ 
0.o.~. : . :).~ ... n(~.~.l~~.d ... clo.g:- . ~<v.: .. ctÀ~. ~.,f ... h~0 .. n~f ... b1.t>:fM. .•.. ......... .... .... ..... 

~ w.~ ... ~~ .. ~~k~w. . ~~~~ .. O!' . .cl~~ . Z.O.<-.~~ .. ~. h1.~C~~ .. . V. P.OLa.~ .. ~~ .. ..... . 

. V.~~~ .. ~.@~ .. Q)\~~ .0.~~ . .1 . ............. . ... .. ........... .. .. .... . .. .... .. .. ....................... .. .... . 

...... .... ......... ....... ......................... ...... ... .. , ....... .. .. ......... ....... ............. .. ... ·····T············· ·· 

.~ . g.~2P.~ .~ .heJ~ . Y.w.-. .. d~ .. ~~0 ... )s ... hif. .. c.Ü~ ~~o. .~1J . ~S~~.f.~ . !' .. ............. . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 

ONTVA ~ F.: 

2 9 JltJL Bra 

2250 AE Voorschoten 

2de Exloermond, 24 juli 2011 

Mijne heren/dames, 

Hieronder geven wij onze zienswijze wat wij van de plannen vinden inzake 
plaatsing windmolens in Drenthe en met name in het gebied 'De Monden'. 

Grootste windmolen park in Nederland 
Gesitueerd in Drenthe 

WINDMOLENS NEEN 

NIET IN ONS MOOIE TOERISTISCHE VEENGEBIED 
'De Monden', gemeente Borger/Odoorn 

Drenthe, een provincie waar de rust, ruimte en vrijheid, mooie vergezichten 
geen noemenswaardige hoogbouw, prachtige velden waar schapen en 
runderen grazen, mooie waterwegen met prachtige vogels en groen, 
agrarische boeren, met als voorbeeld tegenover ons huis waar de koeien 
grazen. 

NEEN, geen industrievelden in ons mooie gebied met 70 tot 100 windmolens 
van 200 meter hoog met een platform van 18 x 18 meter en dat dan over 32 
km verspreid in ons gebied. 

Windmolens geeft een verval van onze provincie, met name: 

- minder toerisme 
- mensen vertrekken, indien mogelijk het huis nog verkocht wordt 
- vermindering vogels en ander gedierte in het gebied 
- horizonvervuiling in zo een uitgestrekt open gebied. 

Gevolgen plaatsen windmolens naar mijn/onze inziens: 

Natuur: Vermindering en zelfs uitsterven van vogels en ander gedierte. 

Gezondheid: Geluid, slagschaduw, slecht slapen. En alle gevolgen die nog 
onbekend zijn, denk hierbij aan de hoogspanningskabels. 



Woningmarkt: Er wordt nu al een 'schaduw' gelegd bij de te koop staande 
woningen. Mensen willen niet in een windmolenpark leven. Aldus: 
waardevermindering en onverkoopbare huizen. 

Leegloop: Wil het Ministerie net als in Noord Oost Groningen leegloop? 
Misschien wel, hoe minder mensen, leegstaande huizen, hoe meer 
windmolens en hoe minder kritiek op hun plannen? 

Samenleving: Boeren zijn voor. 

0573 

Dit heeft als gevolg dat er een soort boeren-burger oorlog plaats gaat vinden. 
Vooralsnog in denkwijze. Voor de boeren is plaatsing van windmolens een 
gewin. De boeren kunnen onderhand leven van de subsidies die ze 
ontvangen. Ze hebben maling aan de bewoners. Een van de boeren in 26 

Exloermond heeft al aangegeven een beetje geld te willen storten aan de 
buurtvereniging. En dan moeten wij als burger ons mond maar houden. 

Verleden en heden: Eeuwenlang was het Drentse platteland het exclusieve 
domein van de boeren en de bevolking waren onderdanen, oftewel het 
voetvolk en de bevolking woonden in hutjes. Nu strijken de boeren alle 
subsidie op, die ze NIET nodig hebben. Het zijn stuk voor stuk rijke boeren, 
dankzij de uitbuiting van de vroegere bevolking. Met hetgeen ze ontvangen 
voor de plaatsing van de windmolens kan menig burger hier een goed leven 
van leiden. Met andere woorden de boeren krijgen op jaarbasis meer aan 
subsidie dan menigeen van moet zien rond te komen. Zie laatste stukje van 
onderwerp Samenleving. 

Je kan zeggen 'Verleden is geschiedenis, 
Toekomst een mysterie, 
échter 
Heden is nog steeds Geschiedenis ' . 

Toerisme: Nu lekker wandelen, fietsen. Straks tussen de windmolens?? 
Vermindering arbeidskrachten door eventuele sluiting campings, restaurants 
etc. Wie wil er iets nuttigen tegenover een windmolen? 
Grappig is te vermelden dat er verschillende boeren zijn die een wandeling 
hebben uitgezet over hun gebied. Hier mag een ieder gebruik van maken. 
Zelfs prachtige informatie-blokhutten erbij met toeristische materiaal die je 
daar mee kan nemen. Windmolens leveren meer op, zo kan je zeggen hoe 
waait de wind , hoe draait mijn petje, oftewel wat levert het op. VEEEL voor de 
boeren althans. 

Bedreigend: Zulke grote kolossale windmolens in je achtertuin. De hoogte 
van de molens is niet in overeenstemming met het landschap, 2 % keer zo 
hoog als de lengte van onze achtertuin. 



Drents Landschap: AI jaren bezig om de natuur nieuwe kansen te bieden. 
Dit teniet te laten gaan door geldbeluste boeren. 
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Overschot energie: Bijvoorbeeld de Bio-industrie. De boer hier in 2de 

Exloermond kan zijn energie al niet kwijt, zelfs niet aan de 
energiemaatschappij blijkt. Dan maar te zwijgen over Delfzijl, waar ze de 
overcapaciteit verkopen aan het buitenland. En ons, bevolking opzadelen met 
windmolens. 

CONCLUSIE: GEEN WINDMOLENS IN HET DRENTSE MONDENGEBIED 

renth 

'28 Exloermond 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monde~ 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail NTVANGEN 

29 JUL Za11 

~::.~eT~ , \'Y.)·,···\.:Oo.d~.b.~o. ......................................... heer 1_ 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: .... 

. E-mailadres: " 

. .... ~.~ .~\\h~~o~d .............................. . 
. ................................................................... . 

U spreekt in als: 

~ Particulier (.4\)ÇO\~0\:. \-~C:>\ cl ~ \- \~Q\ \, 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ................... . ............... ........ .................. . 

Uw inspraak: 

C:i.,;~bs.b;·~::;: \:\~\?~: · ··~;1%:::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.......... '.! ......................... Q.--:rl~~. \" . 5. ..... V.~.UDr-····: · 1"t ················· 
........... ~ .' ... .................... ~.~~~.r. .. :-: .. Bv.Sr.: ... l)l .'cU.Ch .................. .. 
... .................... ...... ............. , ..................................................................................... .. 

... .\..~ae ... oo .. ,. ()~ ... Lx:D.,'-'~ .................................................... . 

:::f\~~:dece.: . :::n;;O'\ffiç :::~~:(~5.::::~::::r.;~: :. ::: 
...... ~:;~ ..... 1.ck:::..O .. ~~ ... y ..... L··G=d· .. ZO ... h(X)q.t · .... ·t·· .. · 
........ \J.:;; ... \~ .... 0.')0 ... Q.~.aQ .. +Cje\; ..... tb .. . 0000000.\G s: ..... . 
....... . ......................... .... ....... ...................................................... ........... ......... .. ..... ...... 

... ......................................... . ................................. .......... ... ......................................... 

.................................................................................................................................. 

... .. .......... ... ............................................. .. ........................................................... ..... 

................................................. . ...................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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kamer van I<oophandei 

Inspraakpunt Windpark de Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 

uw kenmerk 

bijlagen 

Geachte heer/mevrouw, 

ons kenmerk 

171/11/EJ/MM 

onderwerp 

Zienswijze inzake de concept
Notitie Reikwijdte en Detail m.b.t. 
het MER Windpark de Drentse 
Monden 
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Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

Leonard Springerlaan 15 

Postbus 134 9700 AC Groningen 

T (088) 585 1000 F (088) 585 1020 

www.kvk.nl 

datum 

28 juli 2011 

e-mail 

ONTVANGEN 

29 JUL 2011 

eric.jansen@kvk.nl 

Tot en met 4 augustus 2011 ligt ter inzage de concept-Notitie Reikwijdte en Detail m.b.t. het op te stellen 
MER Windpark de Drentse Monden. 
In deze notitie zal vastgelegd worden welke informatie in het MER opgenomen zal worden. 
In de concept-Notitie wordt o.a. aangegeven dat het milieubelang een volwaardige afweging zal krijgen 
omtrent de besluitvorming Windpark de Drentse Monden c.a. en zullen de reikwijdte en het detailniveau 
van de MER worden bepaald. 
In de concept-Notitie wordt een opsomming gegeven van de te onderzoeken onderwerpen m.b.t. milieu 
en landschap. Ook wordt gerefereerd aan sociaal-economische aspecten als werkgelegenheid en locale 
inkomens. 

De Kamer van Koophandel Noord-Nederland acht de kans aanwezig dat het te realiseren windpark een 
aanzienlijk effect op de omgeving kan hebben en daarmee het vestigingsklimaat kan beInvloeden. Dit 
kan verder gaan dan alleen een mogelijke toename van werkgelegenheid of inkomens. 
Vanwege dit mogelijke effect verzoekt de Kamer om ook een economische effectrapportage (EER) uit te 
voeren. 
In deze EER kan duidelijk worden of en hoe de ruimtelijk-economische effecten van het windpark en de 
be'! vloeding van het vestigingsklimaat in en rondom het beoogde zoekgebied van het windpark zullen 
zijn 
Wij v rzoeken om de resultaten van de EER integraal bij de conclusies van het MER te betrekken . 

. Jansen 

r van Koophandel Noord-Nederland heeft de volgende vestigingen: 

Vestiging Groningen 
Leonard Springerlaan 15 
Postbus 134, 
9700 AC Groningen 

Vestiging Leeuwarden 
Heliconweg 62 
Postbus 134, 
97000 AC Groningen 

Vestiging Emmen 
Van Schalkweg 94 
Postbus 134, 
9700 AC Groningen 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONT\ /'1 GEN 

~~gq:~~~!Y.ti.h'".E. .. ........ c ................. . . . .......... . ..... .. ............. .. ' .. heer / ::1011 
Straat + huisnummer: ... 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: ... . .... . .. ...... . ............................ . ..... .... ............ . 

E-mailadres: .. .............. . . . .... ...... .... ... .......................... ..... .. .. ..... ... ..... ... . ....................... . 

U spreekt in als: 

III Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ................... ... ........ ..... ...................... ... . . 

Uw inspraak: 

..... ... . : .. ~<.~ ... Mn../.~«;;d.1 .... &t?/..4 .. Z :???.dt?. ........................... . 

........... :t4t.t.':1.<.f!.( .. 4!!..~t." ... 4..e .&d.7.ffl.~;r.ç;(. ............... ............................... . 

........ e/} .... -:W~.a .. ~ . .s.e .. .I.j1-",. /!y..,/. . ~a. .kk!~a. ~. ~ .. P.. .p.~ .'1'. .~..J./ ......... .. 

.... eh ... /2.4... . t:'.~.I;('.Z .. 4/..e.z.nf'.e.Ûj.i.#:J ............................................................... . 

........ .. ... . ....................... .. ................ ... . .... . .. . ...................... .. ...... .. ......... . .... ............... .. 

... .......... ... .. . ...... .... .. ........ . ..... ................ .. .................................. . ... . .... ....... .. . ..... .... ...... 

................................................................................................................................. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monde NTVANGEN 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

29 JUL n 
Uw gegevens 

Naam: .. .... .. l6. .". -e ... Y: 0. ~ ... P.i?:~ ... 'P~ f-. ~--:.-! ....... .. ........ ....... . ' ... ................ heer / ~ 
Straat + huisnummer: ... 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: . . 

, ........ ... .. ....... ............ .... ........... .. ..... ... . 

. . . ...... . ........ .. .. . ..... . .. ..... .... . . .. . . . . .... . .... .... ... . 

E-mailadres: . . . . .. . . . . . .. . .... ... . ... . ... . .. . . . . .. . ... . . ... ... ......... .. . . . . .. .. ... ...... ........ . ...... . ..... . ...... . ... . . 

U spreekt in als: 

til Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrij f: ... .. . .... . ... . .... ... .. .. . .. . . ......... ... .. . ..... . . . . .... . . . 

Uw inspraak: 

.. .. ~/~-:V:~ .~/,~~ .. /~ .. ./..iT.~ ... C.I?! ~ .~.i~ .~ k. ~ 1f P .. ... e. N.5 Y.~::-~. '?:~ .~. 0.'?~!) . :f:" .. . f . ~,=,.y!::~~ ... 
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... !) ç:-F.. 4:~ ... P. p .. !':f:~ ... . ~ . ':':'. ~ ~f. .. . 1 ~.,,:,. :).t;:I?-:~~( ... ~~. I.~,:,; ~~ ... . w~ . .p .~?':-: ...... ~ .. .I:1.~ . .. n t:r t 
.. . D.!!: .. n~. ~ l ... A~t?-!. .. . r:!'!-: .. .o. ~':':' .. f:F.:--:-:-.. . /;:-(':-J. ~~. ':7~ . .. . . t~p . f.:..r-::l .\ 5é. .I.~. f!'N.~ ... t?r . Po?: ... . 

.. . ~.":-!':>.I!:!':-. ~~':-! .'? ... ... C.cf.~~l .. J?/ .. P. .t:-: . . k~ ~'?::t:I?,!-.~T.':v .. . P fAc;P .17:~.~ ... ~ ti- . .t?r:-: ... 6.ft1>.4.rL 
· .. ~ .~;: .... S. ?'-?~k h:: -r.-.~ ... t:? f.P. .. .I:? F./;I:L: . . .0. ~ .~ ... ~ ~~ ... . ~i .~. ~ .4: ... A Af?:O .. ~ .t[ Y! !~. ~.~"?":-! . . I=:-'~ 
· .G. ~9.'"::1>. . .v.r:!}.;~.~ k. ?-::" :~v. ">" .. !~ .. a--::-: ... ./. ~?~f I!::~ ... V. ~.r:'. .. !/ç--:' .. t!.~.').c:.'1-: .~~~. ~p. .. .... .. . 

. .,P.ç.a.1Ç. . . f)tf". ~ . . . n.~ .~~ ... .v .~. fY .. tr. 'Y .. .erf] ... .. ~ (t:?t?.$ .tr~4: .. f 8:-.<?.b. /tf. O.t;: ".Y. : .. . H.If:'J-:?.F 

.. ~ ~l .. ~ f.: ~~0.~ i ... . ?-. A .. ~ ... ~~ .~ .. . f.~ .. . N . (1':-'.0 ... P.A. ~ .f? .. ~Ç.:t~ ... G.cn;p. ... (7.~~ ... .J)fJ.?~: . .. . 
· D..l~ l .. ? .t7I. 1-: .. ~. ().6 . .. F.. .~. ~. ~ . ... IJ.~ ... ~ . ~ .. U.-: ~.~.t;~ ... . ~ . 9.~.~ tf.~ . .. . 0."./~ ... l~. ~ ...... ... . 
... ~~-r.-:~0. · ~(~7 · · S. ~f:..!=.Ç!À-A . ~4~ ... p.p. .:f~-n-n .'J/7 ... Y .m-)t.~~~ .... .... ... ...... .... ... ..... . 

... .... .... .. ............ ..... .... ...... ... .... ........ ..... .... .. . -.. ... .... ...... ... .......... ............. ... ..... ... .. ..... . . 

... ... ............ ... ....... .. .. .... .... ...... ... ... ... ... ... .. ... .. ....... .. .... ....... ...... .... 

.... .... .. .... .... .. ..... .. ... ... .... ...... ... .. .... .... ...... ..... .. ..... .......... ... .... .. . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 , 2250 AE 

Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ONTVANGEN 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 29 JUL ZOl1 

Uw gegevens 

Naam: . . .. ..... 1L.o.v;)CLltl .... \Ja,x.) ... .. \.:-:\c.tl}en .. .. ..... .... ...... ... .. .... ...... .... .. 8 1 mevrouw 

Straat + huisnummer: . . ~ .. . .......... . ... .. .. . .... .. ........... . ............. . .. 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: 
t 

E-mailadres: . 

U spreekt in als : 

~ Particulier 

. · .. .... ~ .... .. ~1:.Ioe.R. .mo:d ........ ... .......... . . 

o Vertegenwoordiger van organisatie 1 bedrijf: ... . .. .. .. .... .. . .. .... . . . . . . .. ... ... ... . ...... .. .. ....... . .. . 

Uw inspraak: 

0 ::B~:::: :~~~ :::)~::::: ~ :~ ::: :::~ : : :::~:~l:\:~:: ::::~~: ::: : :::: : : : 
~ ~ \ (' \ t · 

.... · .......... ·b····· .. · .. · .. ·· .... · .. · .. · .. · .. · .. · .... ··· .. ··· ······ .. · .. · .. ..... .. ...... .. ...... ... ..... ) .. ......... ... ... .. 

. . O,().s. .. ...... . UJ..-.S ... ... 0 . eR-.. .. w. .. ~ ...... ... . '00-.. ..... ... t~o....:t.l~ .. . ... .. ... ..... . .. 

@ :I~~:::~: : :::Bd:~::: ::~~~+: : ::i5 : ~:::~~: : :~~: :: :bL:: : 

::~t~~::::::~~~::~::::b~~: ~:: :: : :: ::: ::: ::: ::: : : :: : : :: :: :::::::::::: : ::: : ::::: : : ::: ::::: 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 , 2250 AB 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Mon I ERGO 
HOUTC~f~fI6EN Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

29 JUt 1U11 
~~~~ ~ . 

Naam: . ...... ~Q.()0JG ....... ... .... \).(~ \... ~ ............................. .................... .. ~mevrouw 
Straat + hUIsnummer: .... 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: . 

. E-mailadres: ........ 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

10;~~ '~ " 8'~' :;; """"""""""""""""""'" ...... . 
. .............................................................................. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ......................... .. . . ............................ . .. .. 

Uw inspraak: 

:::::Q~:~ :4~:::: ~:~:~~ :~ :~~:~~ :~~~::ç~!::~~~ ::;;::t;~~::ï~P. ::6~ :~;~:~~ :B:~;·~~ :~:~~~~, 
Heb - ~I-ér h~~rl-~ wo-l'\e--. .............................................................................................................................. 

.. .. ~k ~ . s.f.~. ~ .g. !:~ .. C?:e;.":"'. •• ~~. ~ •• ~ • ~~r. .1-:9 ... ~ ~ ~ &. ~~ .. !-f. ~~.'::~ .. ~ ~ .. ~. ':. --... ~!1:? ~J'.~ .~ ~ ....... .. 

.... . ~y.~~ .. ~':-fr..~ .. \:-?:~ .l.~ .... .... ........................................ .. ........................................ . 

:::: :o.~:;;~;; : :~~~ : :;~ :: :&.;~:~~ ::~ !~~ :;:: ~:I;' if(:::::::::::::::::::::::::::::: :.:::::::::::: ::: 
..... ~ .. !':'.(:.-d-: .. s.~.c:: . ~ ... ~~ . ~<;: .t .. ~Ç?~ •• Y.~.~.~(~ .~.~ .. D.,: .~h;.;) .~ .lj~.~~C/:,!p ........ ... . 
..... p.\1: ... ~~~.~~.(~ .. ~!~\.~ .. ~~.6.~ . ~!~~~~~.~~9.':':1~.~ .. ~~ .~ ........... .. 
..... ~.0~ . ~~1 ......................................................................................................... . 

::: :: w~ ::~:;~::~:; :: ~~~ :~~·( ·~,;;;~· :(~~è~ :~:::::::::::. :::::::: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::: 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden; Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANG N 

29 JUL 1011 
Uw gegevens 

Naam: . ... . :a. .. t4J!t1.....:. .. ~ .. q~~~ ........... ... ....................... .............. heer l me"m1nw 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: . .. 

E-mailadres: . . 

U spreekt in als : 

o Particulier 

I!t' D · ... . . . .. .îeû I-.J .. . . r.::)~.h ~ .. .. .. .. ... .... ... .. ...... ... .. .. . 
• • • • •• 4 ••••• •• •• •• •• • ••• • • • •• •••• • • •• ••• • • •• • ••• • ••• •••• •• ••• •• •• 

r " 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ... .. .. .. . . .... .. . . . .. ... ..... . .... . . ...... . . .... . . .. ... .. . .. . 

Uw inspraak: 

. jJ.i.en.6:q~ .. . lA1.Q,~ . .... :k .. . ~~~.~ .. . .t~&~ .... . ~ .. ... 4.~~l: .. .. 

.. V~ ... ~ ... ... f:..). 7.Ltt .~.a.l~.p~ .... ~ ..... ~ .... D.:-~.f.~~(è!.. .... t14~.k 

. ~ .. .. W~: .. ~ .... 0.&.... .... I./.~.(g.~ P4. .... r. ..Ie.Q.le.-.v...~ . . : . .. .. .. .. . ..... . ... ..... . ... .. .. 

:::~::::;;;;.:;;; :;.Ä:i.~: : : : ::: :~:;;./~~~~~:· :~ï~i: :: ::: ::::: : :: : : ::::: :: ::::: : :::::::::: 
.. a~. f;~.ft.~.,& .... tI.~ .... w.-: ... t?f~ ... . /~.~.4. ~A ... ..... .......... ... .. .. .... . 

.. . T~.~.L .... .. Y..QJ.8·~·~~·· .. ···· ··· .. ···· .. ··· · .. · .. · .... ·· .. ·· .. ··· .. · .. · .. ··· .. ·· .. · .. · .. .. 

.. .l!.~.~$.~~.<3 ..... ~~rd.h.!h.Ä. I'?-:f~l{~ .... ~ .. ~~ .. ~ ..... ... .. 

.. t<..l).}~.c.c ... . d4.f. .. . ~ ... tJ1.~~~ .. ~3 .... V.~ · · · ·4.J:··~~f.~· ·~ ·~·S·~··~ .. k 
· ~@~.l@·~ ·· · ·4.e-i.f. ··~~· ·~· ·fa:e..k.~-!1~ ... v.~ ... ~ .. 8:d.rq.~_ ........ . 
al ... ak.-.... 4.:1~.'gt,;t:V. ~ .. .. ~~ . .JI~.Q~.~ . . . ~~ ... . . ~ . . . . Iof. .. ~ ~Q.t~ . 
.. k.6.6 .~ ... p..W: .. ~ ... 4v.g..~~ ... . f<I.~ .... ~~.~ .. .. ~~.~!S .. ... <d.<?I.CJ,:(I::-. .•. 
. .. . . .... . ... .... .. . .. . .. . . .... ... . . .. .. ... . ..... .. . .. .. ... . ........ .. .. .. . . .. . . . ...... .. . . . .. . . ... .. .. .. ... .. . .... .. .... .. .. . . .. ... 

.. . ... . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. ... . ... . . .. . .. . ... .. .. . . .. .... . . . . . . .. .... . . . . . . ...... . . .. ...... .. ..... . . ... . ... .. .. . .. . .. .. . . .. .. 

. .. .. ... ... . . . . . .. . 0· · · . . . . ..... .. . . ... .... .. . ... . . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. .... ... ... . ..... . .. .. . .... . .. . ... ... - . ... . .. . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sttrren naar: 
Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 , 2250 AE 

Voorschoten 
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Bureau Energieprojecten ON GEN 
Inspraakpunt windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 

Inspraak windmolenpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

J. van Seijst 

Gasseltern ijveenschemond 

Particulier / huiseigenaar 

Gasseltern ijveenschemond, 27-07-2011 

Deze brief betreft mijn inspraak inzake de realisering van windmolenpark De Drentse 
Monden: 

Op 15 november 2010 hebben mijn vrouwen ik, het pand op de Noordzijde 229 te 
Gasselternijveenschemond gekocht. De overweging om voor dit huis en dit dorp in dit 
gebied te kiezen heeft als reden gehad: 
De rust en ruimte in dit stille gebied en het prachtige weidse uitzicht. 
Ook is hier geen elektrosmog. (erg belangrijk voor ons) 
Om dit pand te kunnen kopen hebben wij echt alle zeilen moeten bijzetten. 
De verhuizing van Alphen aan den Rijn naar Gasselternijveenschemond hebben wij 
uiteindelijk toch doorgezet om in dit prachtige gebied te kunnen gaan wonen. 

29J l2011 

Om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan, hebben wij ons uitvoerig laten 
informeren door de gemeente AA en Hunze, m.b.t. de bestemmingsplannen. Wij hebben de 
bestemmingplannen ook opgevraagd bij de betreffende ambtenaar. Dit is iets meer dan een 
half jaar geleden. Hieruit is niets gebleken wat betreft plannen van een dergelijk 
windmolenpark. 
Nu lijkt het er op dat er een voornemen ligt om een streep te zetten door het bestaande 
bestemmingsplan. 
Ik vind dit dan ook onacceptabel. 
Om nu weer te verhuizen is geen optie, tenzij een schadeloosstelling kan worden 
overwogen. 



Zaken waar door ik schade door zou lijden zijn o.a. 

Waardeverlies en moeilijk of niet te verkopen woning 
Geluidsoverlast 
Belemmering in het vrije uitzicht / horizonvervuiling 
Slagschaduw 
Verlies van woongenot 
Verlies van fauna zoals vogels in onze tuin 
Gezondheidsrisico' s 
Elektrosmog 

Verder onderschrijf ik het volgende: 
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' Ik vind de voornemens om windmolens te plaatsen aan en rondom de Drentse Monden een 
absurd idee. 

Er is jaren vastgehouden aan de uitspraak om de Veenkoloniën een weidse uitstraling te 
laten behouden, de voornemens staan hier radicaal tegen . 

Horizonvervuiling, vogelsterfte en financiering met ons belastinggeld zijn een paar punten 
die ik graag nader onderzocht wil zien. 

Ook uitvoerig onderzoek naar alternatieven voor duurzame energie zou ik graag terug willen 
zien in de Milieu Effect Rapportage. 

Als er uiteindelijk dan toch windmolens geplaatst moeten worden dan zou ik graag zien dat 
zij bij elkaar staan in een gebied waar mens en natuur er het minst schade van ondervinden. 

Dat betekent dus niet in de Drentse Monden.' 

1 

'Als inwoner van Gasselternijveen(schemond) ben ik van mening dat het windpark De 
Drentse Monden een grote belemmering van mijn vrij uitzicht is. Ik wil u dan ook met klem 
verzoeken de effecten van de torenhoge molens op de uitstraling van het Drentse 
Mondengebied als geheel nauwgezet te onderzoeken voordat overgegaan wordt tot 
plaatsing daarvan.' 

2 
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fik maak mij ernstige zorgen over geluidshinder voortkomend uit het windpark De Drentse 
Monden. Dit aspect zou één van de hoofddoelen moeten zijn in het Milieu Effect Rapport. 

Gasselternijveenschemond kenmerkt zich door stilte. fS Avonds, op zondagen en fS nachts is 
het er muisstil en ik vrees dat dit met de komst van het windpark voorgoed verleden tijd zal 
zijn. Bedenk u dat fS avonds en/of fS nachts, als u in bed ligt, het geluid van een 
rondvliegende mug al leidt tot slapeloosheid en irritatie, het geluidsniveau is echter 
nauwelijks in dl;:3 uit te drukken. Het mag duidelijk zijn dat elk windmolengeluid van hetzelfde 
of hoger geluidsniveau te veel is.' 

3 

fNaar verluidt hanteert windmolenfabrikant VESTAS voor haar eigen onderhoudspersoneel 
een veiligheidszone van 400 meter tot een windmolen. Slechts uit noodzaak is het hen 
toegestaan de molen binnen deze afstand te naderen. Met name de agrariërs in dit gebied 
zullen toch veelvuldig binnen deze straal hun werk moeten doen, ik maak mij ernstige 
zorgen om hun veiligheid.' 

Verwijzing naar de link op internet van het document: 
http://docs.wind-watch.org/vestasv90-100 safetymanual.pdf 
Safety Regulations for Operators and Technicians 
Pagina 8: Stay and traffic by the turbine 

4 

fDe rode lichtbakens bovenop de windmolens leiden, naar mijn overtuiging, tot een 
ongewenste verstoring van het nachtelijk duister en hebben daarmee verregaande invloed 
op de in het gebied levende dieren. Dit effect zou ik graag nader onderzocht zien' 

5 

fOp dit moment is het windpark De Drentse Monden nog niet gerealiseerd. Toch heeft alleen 
al het bestaan van de plannen, en de op gang gebrachte procedure, reeds een negatief 
effect op de aantrekkelijkheid van het gebied om er een woning aan te schaffen. Je zal wel 
gek zijn om nu te investeren in onroerend goed. 

Met klem wil ik u verzoeken, om mee te nemen in uw onderzoek, wat de gevolgen zijn van 
het voorgenomen windmolenpark op de waarde van het onroerend goed in de regio. Als 
nulmeting zou hiervoor moeten dienen de werkelijke waarde op het moment vóór de eerste 
presentatie van de plannen.' 
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6 

'Naast de agrarische functie hebben de Drentse Monden een hoge toeristische en 
recreatieve waarde, getuige hiervan is de schitterende folder die onlangs, namens onder 
andere de gemeente, huis aan huis is verspreid. De mogelijke komst van diverse 
windmolen parken, waarvan De Drentse Monden er één is, hebben een vernietigende 
werking op de aantrekkelijkheid van de regio als geheel. 

De Veenkoloniën en de Hunzevallei kennen een breed aanbod van ondernemers die de 
toeristische en recreatieve functie gestalte geven. Graag zou ik teruglezen in uw rapportage 
wat de gevolgen zullen zijn op toeristisch-, recreatief- en daaruit volgend economisch 
gebied.' 

Graag verneem ik z.s.m. een antwoord van u. 

J. van Seijst 

Gasselternijveenschemond 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 

ONTVANGEN 

29 JUL 1011 
2250 AE Voorschoten 

Inspraak windmolenpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

R. van Seijst 

Gasselternijveenschemond 

Particulier / inwonend bij ouders 

Gasselternijveenschemond, 27-07-2011 

Deze brief betreft mijn inspraak inzake de realisering van windmolenpark De Drentse 
Monden: 

Op 15 november 2010 hebben mijn ouders, het pand op de Noordzijde 229 te 
Gasselternijveenschemond gekocht. De overweging om voor dit huis en dit dorp in dit 
gebied te kiezen heeft als reden gehad: 
De rust en ruimte in dit stille gebied en het prachtige weidse uitzicht. 
Ook is hier geen elektrosmog. (erg belangrijk voor ons) 
Om dit pand te kunnen kopen hebben wij echt alle zeilen moeten bijzetten. 
De verhuizing van Alphen aan den Rijn naar Gasselternijveenschemond hebben wij 
uiteindelijk toch doorgezet om in dit prachtige gebied te kunnen gaan wonen. 
Om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan, hebben wij ons uitvoerig laten 
informeren door de gemeente AA en Hunze, m.b.t. de bestemmingsplannen. Wij hebben de 
bestemmingplannen ook opgevraagd bij de betreffende ambtenaar. Dit is iets meer dan een 
half jaar geleden. Hieruit is niets gebleken wat betreft plannen van een dergelijk 
windmolenpark. 
Nu lijkt het er op dat er een voornemen ligt om een streep te zetten door het bestaande 
bestemmingsplan. 
Ik vind dit dan ook onacceptabel. 
Om nu weer te verhuizen is geen optie, tenzij een schadeloosstelling aan mijn ouders kan 
worden overwogen. 



Zaken waar door ik schade door zou lijden zijn o.a. 

Geluidsoverlast 
Belemmering in het vrije uitzicht / horizonvervuiling 
Slagschaduw 
Verlies van woongenot 
Verlies van fauna zoals vogels in onze tuin 
Gezondheidsrisico's 
Elektrosmog 

Verder onderschrijf ik het volgende: 

0582 

'Ik vind de voornemens om windmolens te plaatsen aan en rondom de Drentse Monden een 
absurd idee. 

Er is jaren vastgehouden aan de uitspraak om de Veenkoloniën een weidse uitstraling te 
laten behouden, de voornemens staan hier radicaal tegen. 

Horizonvervuiling, vogelsterfte en financiering met ons belastinggeld zijn een paar punten 
die ik graag nader onderzocht wil zien. 

Ook uitvoerig onderzoek naar alternatieven voor duurzame energie zou ik graag terug willen 
zien in de Milieu Effect Rapportage. 

Als er uiteindelijk dan toch windmolens geplaatst moeten worden dan zou ik graag zien dat 
zij bij elkaar staan in een gebied waar mens en natuur er het minst schade van ondervinden. 

Dat betekent dus niet in de Drentse Monden.' 

1 

'Als inwoner van Gasselternijveen(schemond) ben ik van mening dat het windpark De 
Drentse Monden een grote belemmering van mijn vrij uitzicht is. Ik wil u dan ook met klem 
verzoeken de effecten van de torenhoge molens op de uitstraling van het Drentse 
Mondengebied als geheel nauwgezet te onderzoeken voordat overgegaan wordt tot 
plaatsing daarvan.' 

2 

'Ik maak mij ernstige zorgen over geluidshinder voortkomend uit het windpark De Drentse 
Monden. Dit aspect zou één van de hoofddoelen moeten zijn in het Milieu Effect Rapport. 
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Gasselternijveenschemond kenmerkt zich door stilte. 's Avonds, op zondagen en 's nachts is 
het er muisstil en ik vrees dat dit met de komst van het windpark voorgoed verleden tijd zal 
zijn. Bedenk u dat 's avonds enjof 's nachts, als u in bed ligt, het geluid van een 
rondvliegende mug al leidt tot slapeloosheid en irritatie, het geluidsniveau is echter 
nauwelijks in dB uit te drukken. Het mag duidelijk zijn dat elk windmolengeluid van hetzelfde 
of hoger geluidsniveau te veel is.' 

3 

'Naar verluidt hanteert windmolenfabrikant VESTAS voor haar eigen onderhoudspersoneel 
een veiligheidszone van 400 meter tot een windmolen. Slechts uit noodzaak is het hen 
toegestaan de molen binnen deze afstand te naderen. Met name de agrariërs in dit gebied 
zullen toch veelvuldig binnen deze straal hun werk moeten doen, ik maak mij ernstige 
zorgen om hun veiligheid. ' 

Verwijzing naar de link op internet van het document: 
http://docs.wind-watch.org/vestasv90-100 safetymanual.pdf 
Safety Regulations for Operators and Technicians 
Pagina 8: Stay and traffic by the turbine 

4 

'De rode lichtbakens bovenop de windmolens leiden, naar mijn overtuiging, tot een 
ongewenste verstoring van het nachtelijk duister en hebben daarmee verregaande invloed 
op de in het gebied levende dieren. Dit effect zou ik graag nader onderzocht zien' 

5 

'Op dit moment is het windpark De Drentse Monden nog niet gerealiseerd. Toch heeft alleen 
al het bestaan van de plannen, en de op gang gebrachte procedure, reeds een negatief 
effect op de aantrekkelijkheid van het gebied om er een woning aan te schaffen. Je zal wel 
gek zijn om nu te investeren in onroerend goed. 

Met klem wil ik u verzoeken, om mee te nemen in uw onderzoek, wat de gevolgen zijn van 
het voorgenomen windmolen park op de waarde van het onroerend goed in de regio. Als 
nulmeting zou hiervoor moeten dienen de werkelijke waarde op het moment vóór de eerste 
presentatie van de plannen.' 
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6 

'Naast de agrarische functie hebben de Drentse Monden een hoge toeristische en 
recreatieve waarde, getuige hiervan is de schitterende folder die onlangs, namens onder 
andere de gemeente, huis aan huis is verspreid. De mogelijke komst van diverse 
windmolenparken, waarvan De Drentse Monden er één is, hebben een vernietigende 
werking op de aantrekkelijkheid van de regio als geheel. 

De Veenkoloniën en de Hunzevallei kennen een breed aanbod van ondernemers die de 
toeristische en recreatieve functie gestalte geven. Graag zou ik teruglezen in uw rapportage 
wat de gevolgen zullen zijn op toeristisch-, recreatief- en daaruit volgend economisch 
gebied.' 

~eem ik z.s.m. een antwoord van u. 

R. van Seiist 

Gasselternijveenschemond 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 

ONTVANGEN 

29 JUL Z011 

Inspraak windmolenpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

C.T.M. van Seijst-Voorn 

I Gasselternijveenschemond 

Particulier / huiseigenaar 

Gasselternijveenschemond, 27-07-2011 

Deze brief betreft mijn inspraak inzake de realisering van windmolen park De Drentse 
Monden: 

Op 15 november 2010 hebben mijn man en ik, het pand op de Noordzijde 229 te 
Gasselternijveenschemond gekocht. De overweging om voor dit huis en dit dorp in dit 
gebied te kiezen heeft als reden gehad: 
De rust en ruimte in dit stille gebied en het prachtige weidse uitzicht. 
Ook is hier geen elektrosmog. (erg belangrijk voor ons) 
Om dit pand te kunnen kopen hebben wij echt alle zeilen moeten bijzetten. 
De verhuizing van Alphen aan den Rijn naar Gasselternijveenschemond hebben wij 
uiteindelijk toch doorgezet om in dit prachtige gebied te kunnen gaan wonen. 
Om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan, hebben wij ons uitvoerig laten 
informeren door de gemeente AA en Hunze, m.b.t. de bestemmingsplannen. Wij hebben de 
bestemmingplannen ook opgevraagd bij de betreffende ambtenaar. Dit is iets meer dan een 
half jaar geleden. Hieruit is niets gebleken wat betreft plannen van een dergelijk 
windmolenpark. 
Nu lijkt het er op dat er een voornemen ligt om een streep te zetten door het bestaande 
bestemmingsplan . 
Ik vind dit dan ook onacceptabel. 
Om nu weer te verhuizen is geen optie, tenzij een schadeloosstelling kan worden 
overwogen. 



Zaken waar door ik schade door zou lijden zijn o.a. 

Waardeverlies en moeilijk of niet te verkopen woning 
Geluidsoverlast 
Belemmering in het vrije uitzicht / horizonvervuiling 
Slagschaduw 
Verlies van woongenot 
Verlies van fauna zoals vogels in onze tuin 
Gezondheidsrisico's 
Elektrosmog 

Verder onderschrijf ik het volgende: 
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'Ik vind de voornemens om windmolens te plaatsen aan en rondom de Drentse Monden een 
absurd idee. 

Er is jaren vastgehouden aan de uitspraak om de Veenkoloniën een weidse uitstraling te 
laten behouden, de voornemens staan hier radicaal tegen . 

Horizonvervuiling, vogelsterfte en financiering met ons belastinggeld zijn een paar punten 
die ik graag nader onderzocht wil zien. 

Ook uitvoerig onderzoek naar alternatieven voor duurzame energie zou ik graag terug willen 
zien in de Milieu Effect Rapportage. 

Als er uiteindelijk dan toch windmolens geplaatst moeten worden dan zou ik graag zien dat 
zij bij elkaar staan in een gebied waar mens en natuur er het minst schade van ondervinden. 

Dat betekent dus niet in de Drentse Monden.' 

1 

'Als inwoner van Gasselternijveen(schemond) ben ik van mening dat het windpark De 
Drentse Monden een grote belemmering van mijn vrij uitzicht is. Ik wil u dan ook met klem 
verzoeken de effecten van de torenhoge molens op de uitstraling van het Drentse 
Mondengebied als geheel nauwgezet te onderzoeken voordat overgegaan wordt tot 
plaatsing daarvan.' 

2 
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'Ik maak mij ernstige zorgen over geluidshinder voortkomend uit het windpark De Drentse 
Monden. Dit aspect zou één van de hoofddoelen moeten zijn in het Milieu Effect Rapport. 

Gasselternijveenschemond kenmerkt zich door stilte. 's Avonds, op zondagen en 's nachts is 
het er muisstil en ik vrees dat dit met de komst van het windpark voorgoed verleden tijd zal 
zijn. Bedenk u dat 's avonds en/of 's nachts, als u in bed ligt, het geluid van een 
rondvliegende mug al leidt tot slapeloosheid en irritatie, het geluidsniveau is echter 
nauwelijks in dB uit te drukken. Het mag duidelijk zijn dat elk windmolengeluid van hetzelfde 
of hoger geluidsniveau te veel is.' 

3 

'Naar verluidt hanteert windmolenfabrikant VESTAS voor haar eigen onderhoudspersoneel 
een veiligheidszone van 400 meter tot een windmolen. Slechts uit noodzaak is het hen 
toegestaan de molen binnen deze afstand te naderen. Met name de agrariërs in dit gebied 
zullen toch veelvuldig binnen deze straal hun werk moeten doen, ik maak mij ernstige 
zorgen om hun veiligheid.' 

Verwijzing naar de link op internet van het document: 
http://docs.wind-watch.org/vestasv90-100 safetymanual.pdf 
Safety Regulations for Operators and Technicians 
Pagina 8: Stay and traffic by the turbine 

4 

'De rode lichtbakens bovenop de windmolens leiden, naar mijn overtuiging, tot een 
ongewenste verstoring van het nachtelijk duister en hebben daarmee verregaande invloed 
op de in het gebied levende dieren. Dit effect zou ik graag nader onderzocht zien' 

5 

'Op dit moment is het windpark De Drentse Monden nog niet gerealiseerd. Toch heeft alleen 
al het bestaan van de plannen, en de op gang gebrachte procedure, reeds een negatief 
effect op de aantrekkelijkheid van het gebied om er een woning aan te schaffen. Je zal wel 
gek zijn om nu te investeren in onroerend goed. 

Met klem wil ik u verzoeken, om mee te nemen in uw onderzoek, wat de gevolgen zijn van 
het voorgenomen windmolenpark op de waarde van het onroerend goed in de regio. Als 
nulmeting zou hiervoor moeten dienen de werkelijke waarde op het moment vóór de eerste 
presentatie van de plannen.' 
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6 

'Naast de agrarische functie hebben de Drentse Monden een hoge toeristische en 
recreatieve waarde, getuige hiervan is de schitterende folder die onlangs, namens onder 
andere de gemeente, huis aan huis is verspreid. De mogelijke komst van diverse 
windmolen parken, waarvan De Drentse Monden er één is, hebben een vernietigende 
werking op de aantrekkelijkheid van de regio als geheel. 

De Veenkoloniën en de Hunzevallei kennen een breed aanbod van ondernemers die de 
toeristische en recreatieve functie gestalte geven. Graag zou ik teruglezen in uw rapportage 
wat de gevolgen zullen zijn op toeristisch-, recreatief- en daaruit volgend economisch 
gebied.' 

Graag verneem ik z.s.m. een antwoord van u. 

C.T.M. van Seiist-Voorn 

Gasselternijveenschemond 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: . 

. ............. .................................. . 

........ T~ ..... E.:x.~anrl ..................... . 
. ........................................................................ . 

E-mailadres: ... :::: ............................................................................................................... . 

U spreekt in als: 
.: Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

m9o··· t:.z.~ · ~ ······················ · ····················· .............. ... .... ...................... . 
........ ~ ... b~(;e.\~ .. ~ . . óo.c~\ d.o:::! .. ~\oo.r'S\o.a: .~~ .. ~ .. ~\X:otbEt21d 
............ ~~e..pr.çberneJ., ................................................................ . 
••• ••• ••• •••••••••••• ••• • 00 . . .................................................................. . 0 •••••••••••• 0 •••••••••• 

· ....... et .. .\{C \ ffip ... \JO.<\. . de .. b.2.ua \ ~. ~ .. ~ ... 1.N.\~\e.o ... h.\.e1: . n..i.2.l. r.r.\QQ.f . . v..Xf'G") 

..................................................................................... 0" ••••••••• 0 •••••••••••••••••••• 

........ ~ .. . \-h.es.óco.c. ... ~ .. re. ~~ .. ~ .. :DD .. ~(\ .. huJ.~ .......................... . 

....... et ... yv.\rnp ... qo ... e:ocio1C2 ... ~ ... ecc.na(W.~ .. ~~. ; ... ~do.\.. ......... . 

............ de . r.o.~ ... b\.e5. .. ~'\..(~ .. :.~~ .. n.\..~ ... ~ ... bcl.oos"o .r. ~ctt ...... . 
· ........... ~ .. CCO! ... ~C'k~ ... ~\.cz.ir:Q. .. 'r::xrl.~00)7 ' .. ~\es:\, .. . ~eJ~,. .. m~l 
o.o ••••••••••••••••••••• 0 ............................................. 0 •••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••• 

· ." .........•.•........................... ~ .. ••.............................. 

Q .. ": .. : '~ .'.:: : .~::.: -::.::::::.~ : : .. ~ :: .. ::: .. :.:: ... ::.:.:::::: .'::: .. ::.::':: .. :::::::::::::::::::::: 
U kunt uw Inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

.--- - -------- =--==--=--=- - - - - - - - - - - - - - - - -=----=- - - - .,j 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 

Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: ... .. ...... . ... ... ... W. van der Veer ..... ........ ... ........... .. .. heer/FReVfO.y.w 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + woonplaats : rweede Exloërmond .. . ..... .. .. . .. .. .. . ...... . ... . 

Telefoonnummer: .. 

E-mailadres: ........ . 

U spreekt in als : 
Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie/bedrijf .... .... . .. . .. . ... ... . 

uw inspraak: 

Als bewoner van een woning aan het Zuiderdiep 244 te 2e Exloërmond wil ik hiermede be
zwaar maken tegen de aanleg van een windmolen park in mijn directe woonomgeving . Als 
gepensioneerd ambtenaar van de Luchhaven Schiphol (Schipholgroup) ben ik destijds van-
uit het drukke Hoofddorp vanwege de gezondheid van mijn vrouwen mijzelf, op zoek naar 
een rustige en gezonde leefomgeving, vertrokken naar mijn huidige woonplaats. Door de 
bouw van het windmolenpark zal er van genoemde voordelen geen sprake meer zijn . Voorts 
zullen de woningen onverkoopbaar worden of dermate in verkoopwaarde dalen waardoor aan
schaf van een andere woning niet mogelijk zal zijn . Ik ben van mening dat tegenover de 
bouw van de windmolens voor de bewoners een financiële vergoeding behoort te staan in 
evenredigheid tot de huidige koopprijs van een gelijkwaardige aan te kopen woning waarbij 

opgemerkt dat de boeren/landeigenaren ook schadeloos worden gesteld ..... ... ...... . ... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 
223, 2250 AE Voorschoten 

0585 

ONTVANGE I 

29 JUL 2011 

BEP
Rectangle



0586 

ONTVANGEN 

29 JUL 2011 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: .. T.aro~ ... \P..0.-\S ...... ........... .. ..................................... heer /mevrouw 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: . 

E-mailadres: . 

U spreekt in als: 
• Particulier 

.. ... ............................................ . 

.. Ç\ .\.e.u~~ .. ~~.~I\eI\ ........................... . 
. ................... .............. ......... ............ ......... . 

. ................................... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................... .' ...... . 
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Inspraakfonnulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwij dte en Detail 

ONTVANGEN 

29 JUL 1011 

Uw gegevens 'J\ 
N "FIt vd~i 

aam: ......... O .' ........................................ _ .................................................................. heer / mevrouw 

Straat + hujsnummer: ... 

Postcode + Woonplaats:. 

Telefoonnummer: ..... . 

E-mailadres: 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ......................................................................... . 

lk inspraak: , ft. 
j.k. ... 11.4k ...... t1lJ: ... f:I?. fl.!:f.~ ...... 2 .Ó..7:f:..J1! ..... (l. .. f. .f./! .... 9:.(;.?5<id.f. J:~ d ~ /( 
J) ...... jli·y. ·· fc..A.!1. . .<i.~. '1!.. ...... v.d.r?.fl. ... ~ .. !..ó. .. t1~.~.~.d. ... .... ~/.?. ... AR;(. .. f:(/(IP# fJ nR t 
?:.? .. l!.!f.~ .. I!!:.!..F. ..... !1!1 .. !./.çI§.~ .... Z!/.'I. .. /'..I?..'?.. . ... If:..f.t.1 .. i/.~ ... .g.~III. .. f/ /'I lIJ ek ..... ~(?/~ d.o .. E..LcIY. ..... tJ.f?t:.IEIY. .... Z.tIIJ!.. .. l.N. ...... .. e.I. .... !il.. .. J~.q .... t..!!i.cf tf Ij iJ paR ~ 
/1/.LJN. .. W.U!f.8.. .. .. ?!./j .. II! .'t1..[j.e.lI:.DL .. ~f~§f.:(I!1ÇIJ:(!J.lfr1f ,66", 
l.lI.. ... I!.(/: .. Il'. .. l·:!..f.'Y./'!{f. .... d.(f..!. .. 4'Z ... W.l<Ït.i!{f.A.l?/!. .. , .... ~ ........ P..~ nJ fe -

M. .. ~.Ad4.E..(!f. ..... ,.g .~t'! .... !J.g .?i!L.Pe:. .. ~I.:1.t!f,. U?.;!'!.t;j1· :······· .............. . 
IJk.IQ.!"'t. ... c./.I!I:-.l'!. .... (!..~. !::. .... Y. ..... !:. §"..tf: .. ?ti.. tE .. ~ f; t{! .... q4 ..... ~ t ~1: ' 7 ~ .I.~!':-:. ... I!.,<J ÄJ f. 
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Uw gegevens k ~ 

Naam: ............ ...... .. :-: ... i-:!..,..'?.:$..f:. .... ....... ...... ................................................... .............. heer / mevrouw 
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Uw gegevens 
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U spreekt in als: 

A.. Particulier . k 
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Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 , 2250 AE 
Voorschoten 
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Uw gegevens: 

Naam : H.C. Nieswaag heer 
Straat en nr. 
Pc en plaats Exloërveen 
Telefoonnr. 
E-mail 

U spreekt in als : Particulier 

Uw inspraak: 
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Ot;NTVANGEN 

229 JUa~.ll 

Ik ben het volstrekt oneens met de voornemens om windmolens te plaatsen in en rond het gebied de 
Drentse Monden. Dit gaat in tegen alles waar dit gebied voor staat: een uniek gebied met een weidse 
uitgestrektheid, rust, natuur, cultuur en een toerisme dat bij het gebied past. 

Ik maak me ernstige zorgen over de geluidshinder die de windmolens zullen veroorzaken. Dit zal naar 
mijn mening een negatieve invloed hebben en veel geluidshinder veroorzaken in mijn tuin, huis en 
woonomgeving, waardoor ik minder rust zal hebben (terwijl de rust en de stilte in dit gebied een 
belangrijke reden is waarom ik hier ben komen wonen), wat ook een negatieve invloed kan hebben op 
mijn gezondheid (nachtrust, minder beleving van rust in mijn tuin) . Ik kan me ook voorstellen dat de 
constante aanwezigheid van geluid veroorzaakt door de windmolens een negatief effect heeft op de 
dieren dit in dit gebied leven . 

De rode lichtbakens boven op de windmolens zullen volgens mij leiden tot een ongewenste verstoring 
van het nachtelijk duister. Dit zal een negatieve invloed hebben op de dieren die hier leven. 

Door de komst van de windmolens zou het unieke landschap van de Veenkoloniën volledig te niet 
worden gedaan. De weidse uitstraling, de uitgestrektheid, in combinatie met de rijke historie en cultuur 
waarin deze ontstaan zijn, zijn voor dit gebied en zijn inwoners (en ook voor mij) erg belangrijk. 
Windmolens tasten het veenkoloniale aanzicht aan, ze horen niet thuis in dit gebied. 

De komst van de windmolens zal naar mijn mening ook een zeer negatieve invloed hebben op de natuur, 
specifiek de dieren in dit gebied . Ook de aanwezigheid van zeer veel verschillende soorten vogels, maar 
ook vleermuizen, hazen, reeën, vossen, enz. maakt dit gebied uniek en tot een zeer prettige 
woonomgeving. Ik denk dat verschillende diersoorten zullen verdwijnen . Terwijl de natuur juist voor dit 
gebied belangrijk is (ook voor bijvoorbeeld het toerisme), wat ook tot uiting komt in het stimuleren van 
natuurgebieden in het Lofar gebied. 

Verder denk ik dat door de eventuele komst van een windmolenpark " in mijn achtertuin", de waarde van 
mijn huis zal dalen en het een eventuele verkoop ervan zeer zal bemoeilijken. Zelfs de plannen die er nu 
voor zijn en alle publiciteit hier omheen (regionaal en landelijk), heeft naar mijn mening al een negatief 
effect. De gevolgen van het voorgenomen windmolenpark op de waarde van het onroerend goed in 
de regio (en van mijn huis) zal dus onderzocht moeten worden. Als nulmeting zou hiervoor de 
werkelijke waarde op het moment voor de presentatie van de plannen moeten dienen. 

De Veenkoloniën en de Hunzevallei hebben ook een belangrijke toeristische en recreatieve functie en 
waarde. Vele toeristen vinden hun weg naar ons gebied. Dit is economisch van zeer groot belang, maar 
ook als promotie van de cultuur, natuur, historie, de rust en de ruimte. De eventuele komst van een 
windmolenpark zal een vernietigende werking hebben op de aantrekkelijkheid van de hele regio. Er zal 
dus ook onderzocht moeten worden wat de gevolgen zijn op toeristisch-, recreatief en daaruit volgend 
economisch gebied. 
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Wanneer er door de eventuele komst van een windmolen park negatieve gevolgen zijn voor toerisme, 
economie, de huizen verkoop en de gehele aantrekkelijkheid van het gebied, zal dit een versterkende 
werking hebben op de krimp in het gebied. Wat weer doorwerkt in bijvoorbeeld minder scholen, 
voorzieningen, enz. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de gemeenschap. 

In het gebied is het Lofar project. Een unieke combinatie van (wereldwijd) onderzoek en het scheppen 
van extra natuur. Hier is al veel geld en t ijd in geïnvesteerd. Het is al gebleken dat er veel positieve 
belangstelling voor het project is vanuit de bewoners in de wijde omgeving, maar ook vanuit toeristen . 
Een voorbeeld van een project dat dus versterkend werkt voor de regio. De windmolens die er eventueel 
zouden komen zullen naar verwachting een verstorend effect hebben op het Lofar project. Dit zal zeker 
ook onderzocht moeten worden. 

Ik maak mij dus ernstig zorgen over de plannen voor een windmolenpark. Ik zou dus graag alle 
bovenstaande punten serieus onderzocht willen zien . 
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Uw gegevens: 

, Naam: ..... \,;V~~.'::JY.\ .................................. : ....................... heer Imevrouw 
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..... ~~ .............................. . 
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o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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PJN Stamps, 

Valthermond. 

email: 

Ik spreek in als particulier. 

Aan bureau Energieprojecten, 

Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden, 

Postbus 223, 

2250 AE Voorschoten. 
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ONTVANGEN 

29 JUL 2011 

Betreft zienswijze met betrekking tot de startnotitie "Windpark De Drentse Monden", als 

gepubliceerd in de Staatscourant van donderdag 23 juni 2011. 

Valthermond, 26 juli 2011. 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Door middel van deze briefwil ik reageren op de "Concept notitie Reikwijdte en Detail voor 

de milieueffect rapportage Windpark De Drentse Monden", welke reeds ter inzage ligt. Het 

verzoek is om deze zienswijze op te nemen in de definitieve notitie "Reikwijdte en detail". 

Ik ben van mening dat de windmolens in dit project de volgende nadelen hebben: 

1) Geluidsoverlast, wat uiteraard vooral ' s nachts tot uiting zal komen, als het 

omgevingsgeluid sterk verminderd is. Ik wil u hierbij verwijzen naar de dissertatie van Dr. 

F. van den Berg: "The sound ofhigh winds", mei 2006 te Groningen. 

2) Hinder van de slagschaduw, die door de wieken veroorzaakt wordt. 

3) Het verdwijnen, respectievelijk het vernietigen van de fauna, zoals vogels, vlinders, 

vleermuizen. 

4) Aantasting van het veenkoloniale aanzicht van een machtig en wijds landschap, wat uniek 

is in Nederland en een grote historische waarde vertegenwoordigd. 
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Dit soort grote industriële projecten, dan wel objecten, horen hier in het geheel niet thuis en 

verstoren in hoge mate het uniek landschap om nog maar te zwijgen over het verwoesten 

van het uitzicht. Het kan toch niet zo zijn dat een paar mensen het voor een geheel gebied 

verpesten, alleen voor geldelijk gewin?!! 

5) Door de nachtelijke verlichting van deze objecten, ontstaat er een onaanvaardbare 

aantasting van de duisternis en daarmede wederom een aantasting van de fauna. 

6) De maatschappelijke baten van dit project zijn negatief! (van al deze projecten overigens) 

en zij leveren alleen economische voordelen voor de eigenaren en voor de 

projectontwikkelaar op, doordat zij door de overheid gesubsidieerd worden. Dit houdt dus 

in, dat wij als burgers voor de door hen opgewekte energie extra met gaan betalen. 

Hiervoor wil ik u verwijzen naar onder andere http://www.windenergie.nl/99/onderwerpenl 

financiënlkosten-en-baten. 

7) Doordat het gebied door de komst van deze objecten, ernstig wordt aangetast, zal de 

waarde van mijn huis (en zeker ook alle zich hier bevindende huizen) sterk dalen. 

Er kan zelfs een vraagteken geplaatst worden bij de verkoopbaarheid van de huizen in dit 

gebied, want wie wil er nu "tussen dergelijke, hoge, molens wonen?". 

Veel nieuwe bewoners in dit gebied, zijn afkomstig uit andere delen van het land en zijn 

juist hier gaan wonen vanwege de ruimte, rust en het unieke landschap. Dat zou nu in een 

keer teniet gedaan worden. 

8) Behalve punt 7), zal de reeds aanwezige krimp in dit gebied, zeker versterkt worden, zodat 

bijvoorbeeld, nog meer scholen zullen moeten sluiten, verenigen zullen moeten worden 

opgeheven en, kortom, de sociaal-economische structuur van dit gebied flink zal worden 

aangetast, dan wel ontwricht. 

9) Concluderend stel ik vast, dat ik geheel tegen het project "Windpark De Drentse Monden" 

ben. 
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Mijn gegevens : 
Naam: G H Speller 
Straat en huisnummer: 
Postcode en woonplaats: ' 
Telefoon nummer: 
E-mailadres: I 

Ik spreek in als particulier. 
Mijn inspraak: 

@e Exloermond 
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ONTVANGEN 

29 JUL 2011 

Mijn zienswijze is dat zo spoedig mogelijk [Iestopt moet worden met de ontwikkeling van 
het windpark De Drentse Monden. 
Toelichting op deze zienswijze: 
De Concept Notitie Reikwijdte en Detail, gedateerd 16 juni 2011, roept veel vragen op, is 
op vele aspecten onduidelijk en laat mij vooralsnog in grote onzekerheid , omdat het nu 
niet mogelijk is bezwaren te concretiseren door het ontbreken van gegevens, zoals 
afstand tussen woning en windturbine , overlast van geluid en slagschaduw, visuele 
hinder, verstoring rust voor mens en dier. 
Mijn bezwaren zijn: 
- visuele hinder door de hoogbouw (de provincie Drenthe rekent in haar Omgevingsvisie 
windturbines kennelijk niet tot de hoogbouw) ; een emstige aantasting van de 
karakteristieke openheid van het veenkoloniale landschap 
- geluidsoverlast gedurende 24 uur op alle dagen van de week en tijdelijke overlast door 
het bOL/wverkeer (bouw funderingen ter grGotte van in totaal zeker 10.000 m2; bouw 
turbines , aanieg wegen, enz.) 
- overlast door verlichting voor vliegtuigen ; 
- slagschaduw; ook bij volle maan zal men in het open landschap de draaiende wieken 
goed kunnen zien en zullen deze slagschaduw veroorzaken 
- risico's die de gezondheid (fysiek en psychisch) van de bewoners nadelig kunnen 
beïnvloeden 
- een agrarisch gebied zal in een industrieel gebied worden veranderd, een wijziging die 
in strijd is met het geldende bestemmingsplan en met de recent door de gemeenteraad 
van Borger-Odoorn vastgestelde structuurvisie 
- tot nu toe niet bekende risico's voortvloeiend uit de grootte van het windpark. Een park 
van deze grootte (300 MW tot 450 MW) is nog niet op het land in Nederland 
gerealiseerd. 
De zin "het gaat niet om de vraag of de Veenkoloniën de beste locatie voor een 
grootschalig windpark is, maar of het een geschikte locatie is" wekt de indruk dat 
de nog te volgen procedure een farce is (er moet aan de wettelijke voorschriften worden 
voldaan) , maar dat in feite de keuze al door de rijksoverheid , i.C. de minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, is gemaakt. Zo wordt locatieonderzoek op 
zee al bij voorbaat uitgesloten en moet er worden gewerkt binnen de kaders van een 
economisch verantwoorde exploitatie. 
Het geven van een zienswijze wordt ernstig bemoeilijkt door de vele vaagheden en de 
grote verschillen tussen minima en maxima in de gegevens, zoals totale capaciteit van 
300 MW tot 450 
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MW, 50 tot 110 windturbines, capaciteit per turbine van 3 tot 8 MW, totale hoogte per 
windturbine 80 tot 200 m, enz. ). In dit kader wordt gewezen op: 
a .. er wordt niet duidelijk gemaakt op welke wijze de economische structuur van het 
gebied wordt versterkt. Er wordt met geen woord gerept over de te verwachten 
waardedaling van de woningen , ook van de WOl-waarde, door het plaatsen van 
windturbines en een te verwachten verdere daling van het aantal inwoners. Deze 
gevolgen zullen de economische structuur niet versterken. Het is een 
duidelijke leemte dat aan dit aspect geen aandacht is besteed. 
Bij de gemeente Borger-Odoorn en de aan het plaatsingsgebied grenzende gemeenten 
dient te worden nagegaan welke invloed de ontwikkeling van genoemd windpark op de 
vaststelling van de WOl-waarden van onroerende zaken en de te verwachten 
ontwikkeling van de lokale bevolking 
(wegtrekken , etc.) zal hebben .. 
b. De zin : "Vrijwel het gehele gebied waar de windturbines geplaatst kunnen worden is 
daarmee betrokken en voorstander van het windpark. " is absoluut onjuist; zie 
bovenvermelde zienswijze. 
c. De gegevens omtrent aantal , type en capaciteit van de turbines bieden veel te veel 
ru imte voor de initiatiefnemers. Het aantal windturbines loopt uiteen van minimaal 50 tot 
maximaal 110; het type wordt nog niet bekend gemaakt en de capaciteit van een 
windturbine varieert van minimaal 3 tot maximaal 8 MW, waarbij nog ruimte wordt open 
gelaten voor nieuwe technische ontwikkelingen . 
De totale capaciteit varieert van minimaal 300 MW tot maximaal 450 MW. 
d. De laagvliegroute defensie die gedeeltelijk in het plaatsingsgebied ligt dan wel er 
nauw aan grenst, is niet vermeld ; de provincie Drenthe doet dit wel bij haar zoekgebied 
grootschalige windenergie. lij sluit deze route uit voor plaatsing. De uitsluiting betreft 
een laagvliegroute defensie ter breedte van circa 3 kilometer met zowel aan de noord
als aan de zuidzijde een hinderstrook laagvliegroute defensie ter breedte van elk circa 
800 meter. Deze stroken , die gezamenlijk een breedte van circa 4,6 kilometer beslaan , 
dienen, in het bijzonder omdat het een laagvliegroute betreft waarvan de minimale 
vlieghoogte (defensie noemt 300 m en bij oefeningen mag zelfs een vlieghoogte van 
150 m worden aangehouden; let op: de hoogte van de grootste windturbine is 200m!) in 
het vaststellen van de veiligheidsrisico's te worden betrokken. 
Conclusie 
De uitvoering van het windpark De Drentse Monden zal leiden tot een onaanvaardbare 
aantasting en verarming van het woon- en leefklimaat in de Monden. 
Deze conclus ie wordt toegelicht met een citaat uit het boek "200 jaar Veenkoloniën van 
Borger en Odoorn" (p . 209) waar verwezen wordt naar de in nauwe samenwerking met 
de inwoners gemaakte studie "Een mozaïek van het veen: waar je nog zover kunt kijken! 
Cultuurprofiel van het veenkoloniale gebied van de gemeenten Borger-Odoorn en 
Stadskanaal. " 
Het citaat: 
"Uitgaande van het idee dat het dorp minder dan voorheen een werkgemeenschap is en 
meer een woongemeenschap en dat het landelijk gebied nu vooral in plaats van een 
productiegebied (landbouw) een consumptiegebied (wonen en recreëren) is , werd in het 
bijzonder onderzoek gedaan naar de leefbaarheid van de dorpsgemeenschappen. De 
auteurs kwamen tot opmerkelijke conclusies : 'Het onderzoek laat zien dat de 
leefbaarheid van de dorpen in Borger-Odoorn en Stadkanaal is gebaseerd op de 
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verbinding met en de trots op de plek, op de relatief hechte sociale relaties tussen 
inwoners, de kwaliteit van de huizen en de woonomgeving. Dorpsverenigingen 
zijn nog verrassend sterk, er zijn heel veel gezamenlijke activiteiten en 
nieuwkomers die zich geïnteresseerd tonen in overgeleverde tradities zijn daarbij 
van harte welkom. Juist gelet op de grote leefbaarheid van het gebied worden 
inwoners een beetje moe van de herhaalde en ook achterhaalde notie van gebied 
op achterstand.' De inwoners zagen vooral kansen in de open identiteit van de dorpen , 
gebaseerd op een lange en rijke geschiedenis. De rust en ruimte krijgen de waardering 
die het verdienen . Alleen het verdwijnen van de hoofddiepen, eens de ziel van de 
veenkoloniale nederzettingen, blijft betreurenswaardig en het opnieuw graven van de 
diepen zou misschien nog eens heroverwogen moeten worden." ... .. . juli 2011 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monde ,'""' 4 E 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail i • G N 

29 JUL 1011 

~~a!~~~n:~~~:V\~ ... ~ . .\\~T ~ '~:~""""'f"'"'''''' ~ ..... ..... ..... heer / mevrouw 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: ..... . 

U spreekt in als: 

iI Particulier 

. .... ~~.~~~~ . .. ....•.. . ...... • . . .......... . . . .... .. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ......... ... ......... . ............ ... .......... ... . .. .. .. ... .. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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ONTVAl ' E 

29 JUL 701~ 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens . 

Naam: .Q .: .. C~(.Q . \ .~.h ...................................................................... heer leu:uwil 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: .... : 

Telefoonnummer: . 

. E-mailadres: ... 

U spreekt in als: 

ra Particulier 

, ····· ï · ·· 'l ·~··· é. ~\D.R.":" .M.QY.\~ ....................... ....... . 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

o YX: ~ ,,\ ",=%C <bJ)....h. -z..: ~ C-"'-'r- ........................ .... ................................ .. ................ . 
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h.~.~\. .4. . Y.ThQ\~~ .. \..f. .. o....~ .~~~.~.e.~e~ , ................ .. ............................ .. .... .. 
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C-jX "'-"'-'i (\ '" A e if L 0 <2-"'- V\. CL D-if ~ e '1." 'f \A.-"'-~ e '" 

/ ==::::::~-:;:((\~ l I --- """ _r;-o 1-,-0 U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 11.-

Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 



Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: Inspraak voor de MER voor windpark De Drentse Monden 

Valthermond, 27 juli 2011 

0595 

ONTVANGEN 

29 JUL 2011 

Met afkeer heb ik kennis genomen van het plan om een grootschalig windmolenpark op te richten in 
het Drentse mondengebied (Windpark De Drentse Monden). Ik wil daarom graag inspreken voor de 
MER voor het windpark De Drentse Monden. 

Het beleid in de gemeente Borger-Odoom is al jaren gericht op wonen. Het windpark zal een forse 
horizonvervuiling geven voor een groot deel van de regio. 

• Toets het effect van het windpark op het woongenot in de regio 

De Drentse monden kenmerken zich door een specifiek en wijds landschap. Dit open landschap zal 
gevuld worden met altijd bewegende windmolens met slagschaduwen geluidsoverlast. 

• Toets het effect van de windmolens op de volksgezondheid 
• Toets het effect van de windmolens op de te verwachten geluidshinder 

De regio wordt bedreigt door krimp. Het wonen tussen windmolens zal dit niet in gunstige zin 
beïnvloeden. 

• Toets het effect van het windpark op de huizenmarkt 
• Toets het effect van het windpark op de huizenprijzen 
• Toets het effect van het windpark op de bevolkingskrimp 
• Toets het effect van het windpark op de sociale voorzieningen in de regio 

In de voorlichting wordt gesteld dat er draagvlak onder de bevolking is voor het windpark. 
• Toon door een referendum aan dat er daadwerkelijk draagvlak is 

De veenkoloniën zijn een vogelrijk gebied. Door het windpark zal de rust verstoord worden door 
beweging en geluid. 

• Toets de effecten op de fauna in het gebied 

Met vriendelijke groeten, 

J.C.Bol 

~ Valthermond 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 

Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Mijn gegevens 

Naam: Mevr. W.G Schuurman- Wilken 

Straat + huisnummer: 

Postcode + Woonplaats: : 2e Exloërmond 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Ik spreek in als: Particulier 

Mijn inspraak: 

0596 

ONTVAN E~' 

29 JUL 1011 

Ik woon in een gebied met rust, ruimte en een open landschap. Op de landerijen zie ik de reeën 

grazen, de grote en kleine vogels vliegen en kan ik van een ondergaande zon genieten. Bij duisternis 

kan ik de sterren waarnemen en het natuurlijke schijnsel van de maan zien. 

70 Windturbines van 150 meter hoog zullen dieren verjagen en of doden. Het zicht op de 

zonsondergang wordt bedorven. Van de nacht vind ik belangrijk dat er rust, stilte heerst en dat het 

duister is. De duisternis zie ik in relatie met de natuur, met mijn dag- en nachtritme en in het kunnen 

zien van sterren en het natuurlijke licht van de maan. 

Duisternis is ook van belang voor het biologische leefritme van planten en dieren, 70 windturbines 

van 150 meter hoog komen tussen de dorpen in de Veenkoloniën te staan. Voor zover ik heb kunnen 

achterhalen zijn er in Nederland geen windturbines van 150 meter hoog. Wel zijn er plannen. 

Tijdens de inspraakavond op vrijdag 1 juli 2011 kon een medewerker van Raedthuys Windenergie BV 

mij geen locatie noemen, waar 70 windturbines van 150 meter hoog aan 2 kanten een dorp insluiten. 

Tot nu toe staan de windturbines aan één kant van een dorp. 

Mijn zienswijze nu. Wanneer er 70 windturbines van 150 hoog tussen de dorpen in de Veenkoloniën 

komen te staan, betekent het, dat geluidsoverlast, slagschaduwen nachtelijk lichthinder rondom mij 

aanwezig zullen zijn. Ze zijn dan zowel voor en achter van mijn huis geplaatst. Waar ik dan ook kijk zie 

ik overdag en 's nachts windturbines. Daardoor zullen de negatieve effecten voor het openlandschap 

en van geluidsoverlast, slagschaduwen nachtelijk lichthinder zich vele malen versterken. 

Daarnaast is er ook nog sprake van horizonvervuiling in de unieke weidsheid van het gebied van de 

Veenkoloniën. 
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N.a.v. de voorlichtingsavond windpark De Drentse Monden, wat bij mij meer vragen opriep dan dat ik 

concreet antwoorden heb gekregen, wil ik dat onderstaande plaats vind: 

1. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico's (zowel 
lichamelijk als psychisch) voor de omwonenden van het geplande windmolen park binnen een 
straal van respectievelijk 2, 4 , 6 en 8 kilometer. 

2. Onafhankelijk wetenschappelijk medisch onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van het 
tegelijk in werking zijn van respectievelijk 25,50,75,100 % van de geplande windmolens 
binnen een straal van wederom respectievel ijk 2, 4,6 en 8 kilometer. 

3. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico's bij het 
gelijktijdig in werking zijn van 25, 50,75,100 % van de capaciteit van het windpark en 
"LOFAR" 

4. Onafhankelijk onderzoek naar auditieve gevolgen van het tegelijk in werking zijn van 
respectievelijk 25, 50,75,100 % van de te plaatsen windmolens binnen een straal van 2,4,6 en 
8 kilometer. Hierbij wil ik bijzondere aandacht voor auditieve gevolgen voor mensen die 
leiden aan de ziekte van Ménière. 

5. Onafhankelijk onderzoek naar de demografische gevolgen van het plaatsen van de 
windmolens voor de diverse dorpen en woonkernen. Hierbij moet gedacht worden aan een 
bij voorkeur wetenschappelijk onderzoek onder alle bevolkingsgroepen in de omliggende 
dorpen en woonkernen binnen een straal van 8 kilometer van het te realiseren 
windmolenpark. Een van de onderzoeken dient zich te richten op mogelijk wegtrekken van 
jonge inwoners vanuit de kernen vanwege de aanwezigheid van het windmolenpark en 
welke de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn voor de voorzieningen binnen de kernen 
waarbij zeker gedacht moet worden aan scholen, kerken, winkels, verenigingsleven, huisarts, 
werknemers voor gevestigde bedrijven etc. 

6. Onderzoek en toetsing door de overheid wat de effecten zijn wanneer bewoners voor en 
achter hun huis (dus meervoudig) in hun woongebied te maken krijgen met windturbines en 
wat de gevolgen hiervoor zijn voor het milieu, de gezondheid, flora en fauna en sociaal 
leefgenot van de inwoners van de Veenkoloniën. In Nederland staan Windturbines 
enkelvoudig opgesteld. Nergens is sprake van meervoudige opstelling van windturbines in 
Nederland. Ik ben van mening dat er andere plekken voldoende zijn waar de windturbines 
geplaatst kunnen worden in het Noorden van het land. Denk aan de Eemshaven( sterk in 
ontwikkeling op economisch t errein en energie voorziening )en in de Noordzee. 

7. Onafhankelijk onderzoek welke de gevolgen zullen zijn de waardedaling, dat hiervan sprake 
is staat vast gelet op bestaande jurisprudentie, van de woningen die binnen een straal van 
2,4,6,en 8 kilometer van het windmolenpark. 

8. Onderzoek naar de wijze waarop deze waardevermindering aan belanghebbenden zal 
worden vergoed en binnen welke termijn en door welke instantie zulks zal gaan geschieden. 

9. Nader onderzoek naar eventuele "horizonvervuiling" na vaststaat dat bij het realiseren aan 
de Duitse kant van de grens ter hoogte van de plaats Ter Apel, vele inwoners en ook 
overheden zich hebben willen verzetten tegen deze plaatsing hetgeen niet meer mogelijk 
bleek en er duidelijk sprake is van "horizonvervuiling". Het overigens beperkt aantal 
windmolens, minder hoog dan die van het gepland park, is op grote afstand te zien. Vanuit 
Tweede Exloërmond op hemelsbreed meer dan 15 kilometer afstand. Wat zal met deze 
ervaring de gevolgen zijn voor de horizon van de Veenkoloniën. 

10. Nader onderzoek of Europese regelgeving rijksgrensoverschrijdende inspraak en 
bezwarenprocedure noodzakelijk maakt voor inwoners en overheden van de 
grensgemeenten van Duitsland. 

11. Nader onderzoek welke de mogelijke financiële gevolgen zijn voor de inwoners van de 
gemeenten die binnen een straal van 2,4,6,en 8 kilometer te maken hebben 
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waardevermindering (W.O.Z.-waarde) van het onroerend goed. Er zal voor de gemeentes 
vermindering van inkomsten tot gevolg hebben. Nader onderzoek of deze vermindering van 
inkomsten" verhaald" worden op de overige bewoners van de gemeente of dat deze gaan 
vallen onder een subsidieregeling van het Rijk. 

12. Hetzelfde geldt voor de mogelijke financiële gevolgen voor hen die vallen onder het 
waterschap" Aa en Hunze". Door verlaging van W.O.Z.-waarden zullen de inkomsten, die op 
WOZ waarden gebaseerd zijn, dalen. Zal dit financiële gevolgen hebben voor alle eigenaren 
van onroerend goed die behoren tot het waterschap" Aa en Hunze" of wordt deze verlaging 
van inkomsten vergoed door Rijk aan het waterschap vergoed. 

13. Ik wil- nu de plannen bekend zijn gemaakt - nader onderzoek naar de huidige gevolgen voor 
de W.O.Z.-waarde van het onroerend goed dat zich binnen de gemeenten Borger-Odoorn en 
Stadskanaal bevindt. De plannen tot het realiseren van het windpark zijn bekend gemaakt en 
dat heeft dus nu reeds gevolgen voor de waarde van het onroerend goed. Wie de 
waardedaling van dit onroerend goed nu gaat vergoeden. 

14. Nu uit de exploitatieoverzichten blijkt dat het windpark slechts rendabel is door toekenning 
van subsidies wil ik nader onderzoek welke de mogelijke gevolgen zijn voor eventueel 
stopzetten van de subsidies aan het windpark. Is er rekening gehouden bij de plannen dat 
zulks het geval zou kunnen zijn nu de Regering genoodzaakt is op vele gebieden eerder 
gedane toezeggingen te moeten intrekken. Is zoiets ook bij dit park denkbaar en dat in de 
aanloopfase mogelijk alsnog het gehele traject alsnog niet zou kunnen doorgaan. Waar kan 
de dan eventueel opgelopen schade (onder andere waardevermindering bij verkoop van 
onroerend goed door het aanwezig zijn van het plan) verhaald worden. 

15. Ik wil nader onderzoek naar de imagoschade die de gemeentes Borger-Odoorn en 
Stadskanaal, oplopen en welke de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor het toerisme en 
welke de gevolgen kunnen zijn voor de bedrijven die (mede) afhankelijk van zijn van het 
toerisme. 

16. Ik wil nader onderzoek bij voorkeur door de Kamer van Koophandel welke de gevolgen na 
realiseren van het windpark zullen zijn voor het vestigingsklimaat voor nieuwe maar ook voor 
bestaande bedrijven en daarmee samenhangend de werkgelegenheid in de gemeentes 
Borger-Odoorn en Stadskanaal. 

17. Afsluitend is nader onderzoek gewenst naar de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van 
de overheid nu de gemeente Borger-Odoorn (daarin niet tegengesproken door de Provincie 
Drenthe) zich in het verleden negatief heeft uitgesproken en als zodanig heeft vastgesteld, 
tegen plaatsing van grote objecten en grootschalige parken als bedoeld in de plannen. 

Ten slotte wil ik dat er onderzoek gedaan wordt naar mogelijkheden voor de 120 agrariërs zodat zij 

gewoon hun vak kunnen blijven uitvoeren; het verbouwen en oogsten van gewassen. 

Ik sluit mij aan bij de standpunten van Platform Storm; 
Ik ben tegen de komst van windturbines in de Veenkoloniën! 

Lo~. '5€!JJI AD\!l,\:~vC ~ 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

Uw gegevens 29 JUL 2011 

Naam: . . .. g .... .§P.-A.~C;t'~m.(9-n .. ....... .... ...... ........... .... .... .. ...... .... .. ...... heer / ~\rea;i/ 
Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: .. . 

E-mailadres: 

U spreekt in als: 

.k Particulier 

. .... ... .. .. ..... .......... ...... ... ...... . , ........ .. ... . -- -. ~ 
.. ,.t.~é.:)f.';.1~ .~.é??Y.~ . . .... ............... .. ............. . 

" ... ... .... ... .......... .. .. ...... ..... .............. ... ... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...... .. . ... . . .... ..... ... .. . .. ... . . . ... .. .. . . ... ..... ..... . . . 

Uw inspraak: 

· .J%.. W-ç?Q/',:-! .. ~AI. . een ... op~o. .. (J~h..r.~ . /-11.c.~ . v.~l.fol.(.,/.~mh. .. ~«. .. 7.?4t:iL ...... . 
· Z;e .. . ,hr< /.9:ç;.h. f.. v.19.!Y ... d /.Z . (Je. 6./~ .. ./ Sdt:/I. 1. .. de; .. ~a ff../. .d.. .. t!?,//. .&.~ SL- ~ 

· J.A ... z .ul?/Z lp~j·· .df.".'! . .. mi!u .. h.~~ .. d0.'/R .. de: .. """'b&n. ... .. ..... . 

· .. b.J 5.5~.(') . .. . . /.~ . .. );<./a~/.?1.o.-nd. .. e.'.t: . ~. ~E.>.<': /O!i/Z .R:'?C-V:'?~ . . Q1/. "j .. ~fi.~ . . / ~ . . . w.~./ 
· {/.C?.I!< v~.~/.l .. ./.'9; .1'.5 .... tS/Z ... kv./.--Y.<?? ~<-.-'/.? . .6/./.7.<"5 ... . 6.h.8.-~ ., .. I • .••.• •• .•••. •• • ••• ••••••• . • . . 

· .. IJJ !//Y. .. <?:I.t?7.< ;!=>. .. . .i.CT.~ . ./-: .. . 6.Ç<.5. J. ~/.I . . . d.~ ... ~ ~~~. ;f.~/.? .. '~/:J.<f"S . . :/.~ .. ~ .~~; .... . . 
.. 2O'?v. ~/. . /~~~s .. /.9/.$. .. A?~A .4.~ .. ;,~p. .~A .. /.A. .. Ae,6 ... K.~/.?n.eo. .. 6:c:~h2 .~ .. . , 

· t1&/e/.l ... /. - .. /Y!~U~~ ... .(. A./. . . A:/.~I!?II'9-/.)~ .. ~ .. d.t:?~~J .. d.:z.6. .. 6:t;:.t5.~~((:) 
· .0+ .. ~ /M.ef. &~ .. .6. (/./. (!""s .. . K.Qm.é: ....... ... .... .. ... ..... .. .. .. ... ..... ... ..... ... ..... .... ...... .. ... ..... . 
.. /JJ:fu ... 2~/.V::t .~::fZ.· t?: ··· ./.6 ... . <7/-2 . ~d. /.1:10"'7F!?:).6 ...... .. ....... ..... ........ . .... ............ ... . 

· . . u..é?.t:V.-!f../.el!Z-fi .... . B/.<. ·79. .. v../.I'-I.4. .~.I'!? ~U/.l ~s . . . vP.9.~ .. /..J~ .~h.? ... ~ u ....... . 
.... &s.s.~ .... o.tk .. a4m./d.~ .. . ~~n ... k.~k~n" ... al.q.~.M.('.L~. , .. .. .. ... ... .. ..... ... . 
· § .. .. . {.<t .. lNf/.;'.a-L-. . -;}'#./w./d..s .. çr~. /«s.é. .&e~/6. ... .. ... ..... .... .... ...... ..... ...... ... . 
· .9 ·· .. .1.(; .. . .2Ç./J-. oS . <?-~óa"5 . .e /:1. ... :Z~ .. ~e~c:7.q~ .. . ~/4:j .ác,4/.9.dc.< IV.. !J.7"f-
··E··· ·d~ .. kHII?P/.)aP?· · · $~(:;r.I·· ·~ · /..m·m~.~jk .. .sN'~s ... ft~k/..h/;,.~ 
.......... v e.if.I.. .... .. ...... .... .... ...... ............. ... ... ............. ...... ....... ..... ....... ..... ..... .......... . 
4 Vé/fol~;t s/U/L /4 7?'é/ /'7~/o../ &jok ~~n6 v:v:;z-e \d9A/ \7'//n//crRJ'YJ S-IoRI'J? 

. ~2.Nd eorr.:J C/G-/S/t!?- -Ie;;e/-l ',k~ ~ W..AVd ~/?'u'aC:=$ L~ de. 
~e;a kolo~~~ ___ _ 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 



- - . -
Veenkoloniaal gebied t 

Het Veenkoloniale gebied is overleden. 
De uitgestrekte vrije en unieke vergezichten zijn niet meer. 
De rust en de stilte zijn net als de bewoners vertrokken. 
De donkere nachten behoren tot het verleden 
Het landschap is veranderd in een industriegebied met enorme 
windmolens. 
Een leefgemeenschap is ter ziele. 

was getekend, 
Stichting Dorpsbelangen MusselkanaaI 
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dJ. 20-1- 'lOl/ 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONn NG EN 

Uw gegevens 2 9 JUL 1011 
Naam: ... G.. .. R.~ .. ~V).j.f.l.e.B... ....................... ................................................. heer / lR!l iW 

Straat + huisnummer: ... 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: . 

E-mailadres: ...... . 

U spreekt in als: 

ti Particulier 

Y) , I ····8 ··:·············································· ........ . 
. . .. 1" e<Aw ...... ~.'l].(!".n ................................................. . 

'"'' ....... ~ ................................................................................................................. .. 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.Wf .. he-bb .. ~~~~ .. J~e-.v'\ ... hd .. floo~sen .. . v.«() .. de. .. tY./'wJ ~'eJ3.~ ... flmd.Qf.; ...... . 

-. w 5-V\ eA-.. e..e.1(\ •• ni t,.,,-w .. ~ ~.I.s .. he-bbeY.l. .. LA~~Y.\. .. b:u.I.~() .. ('Y.I .. hei: . nt'tJA.Mf.. .pLÇY.), .J .. VUil:: 

~u:t .. ]I.).. a.. .. h, .... wesrl~.d '~p.< .. W-e:. ?riin. i«i:., t ... dMIJ. .. C/P.an .. ba",we.Kl ... vanMkl'fe-
hf.i .. I)P.-fe .. u.Ï.b.ict:..t.avu...de. .. ~t?dK-f?fif?n. .. e.(1 ... Jl.a..I1w.~e....de. .. Y.l~t"u~ ... am .. /e...h.een. 
Hd.Y.'(I.(J(}j~ .. u,.tJ..lchf.. .. itJ ... .sJo.a.h .. w~ ... en ... dtL .. Y.Ia."(./.(,(R .. worzd.l .. I/~JIlÇll?d .. a./s 
.t-fl. .. W.ill)(jPlole~~ ... . wond.Ln. .. '7.0/-1' a.A /.s.f. .. ............................................................ . 

-: .QYJ~ .. .YJ.Leuwe.... ... walt\ i 1ACf' •. ·/~~·· )YJ •• uaa.n.d.e. ... Zal. d" /f<n .. en .. .. i.~ .. d(,. .. .l:Qek.P.ms. f 
.oYJ.v~fbaa/l .... :Ial.lAlotidey.L.(.oI..meJ: .. ~ ... h.Q'Ie. .. R.I?SI.~chwJd ... i?1f."en .. ~!~iI.en) 

-.!Je.-... ~ ... 1-ijh ... lla(l~ .... r-~/«Id.soiJUZ..la..sr.l..(\X.I#J ... d.e. .. wi~))WÇW.~OQlf. ... we...nleJ/· 
~ur.ln ... rl.e. ... f.ailr.l ... .k.ûnn.u:l..:z.I.'JitJ.l ... 4n .... ~ .. t'Ja.d..j.s .... .:;jechl:~I? .. 2t.l.1!~h··.$JQ.rn. 
-:l,J~ .1:)Q(~wl' ~n ... dal.l& .. vLRL .. La.s.i.. ),uJj~ .... knjflen .... 1I.a.-t? .. .sJar.schadf.UtJ. ... .. . 

................................................... ..................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail l 

. ONTVANGEN 

29 JUL Z011 
Uw gegevens: 

Naam: . :t,:N.(JP. r: Ii?~de r.: .... : ....... : ........................ : .................... heer #R9YfOYW 

Straat + Xuisnummer: ....................................... " ............. . 

Postcode + Woonplaats: ..... Odaar.h..'e.c.I/.r?.e.hr. ...................................... . 
Telefoonnummer: ...................................................... " ............. ..... . 

E-mailadres: . . .................................................... . 

U spreekt in als: 
.... Particulier . 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 
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Inspraakformulier windpark De Drentse MondenON 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail TVANGEN 

Uw gegevens 
29 JUL 2011 

Naam: .. . '?- .... P 1. CL(j (~}e;~bg.v.zg ...... .. lCl..i.(..Nv.:l. Ç?\..v.l; .. . .. ... . . . • . .. . • . . . ... . .. heer / mevrouw 

Straat + hUIsnummer: . . . .. .. ... . . . .. . .. .. . . . ... .. .. . ... . . ..... .. . .. ....... . 

Postcode + Woonplaats: . . . ~.:s.cLk. 0 .v.J . . ~~ • •. . •••. . •• • • .. •••• . •• •••• 

Telefoonnummer: .. 

E-mailadres: ....... ~ . . .. . .... . ....... . . ... . ...... .. . .. .... ..... .. .... ..... .. ... . . ... . .. .. . . . ... ...... . ... . ...... . ..... . . . .. . 

U spreekt in als: 

g Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .. .. . ... . ..... .. .... ...... .... . . .......... . . . . .... ....... . . .. . 

Uw inspraak: 

.... Ü.·k .... b.Ç.~ ..... ~~ .. . ké}(N.:v.· · · · Ç?· v.Y.1cJ.~ · ·: · · ····· · · · · ·· .. ... .... .. ....... ... ...... ....... . 

... . 00.av.2< .... kL .... ' 9.~·d. . CJu.~. I .c;J.-").t:... ........ ... ... ... .... .. ... .. ... ... ........ .. .... . 

.... UD.O. vZ.. .~.~~~.~.cl..LL.w. .. ...... ... .... .. .... ..... ... .. ........ .... ..... ....... ... .. .. .. ..... .. ...... . 

.. .. 8 .eA:. .... v.v.:to . . 0.~ ..... u.....GC .~ ... ... Q~ ... .. ~ ... \.PJ..d.-.. .... h.J::,(~ 

... U:CNü:i.~d .VLt .. 0.k ... wQo.~ .. .aGl-Wl..-.. d.e... .G..c..~ .. ~ .. ~t~ .. 9ro <I 

.. .. W.~v.<: . ~.cM.j~. l<:.. .... U~Y.Lctw3~· ·· ·oolA." .. .. ck. .. . UOj.e..Lo 

.... \J .\..e..e.,vz.. .~.~ ... . UO'~·U~····~···0..I/.1.d.eJa- .-<:... O.Qk.~ 

.. dh~ .............. ; ... .... ........... .............. .. ... .... ................ ... ... ... ...... ......... .......... . 
·· ··0 ·ll. ··· ·WLt .. L ... ~ ..... O'Y.1 .~ .... ·t ·· ·~'1· · ···b'O~·~··:-5FOhlt1v.u,~ . ... . 
.. .. ~6Jo.e.lJ ... . w..O'Y1.etv.V .. ,. .O .. v.v.l .d~ .. da..E: .. (;)i~c:ML ... U60v.z... ... . ~ . 
. . '3 C:z..,O.v.1d. 11. ~ . . .. L-.) .. ' .' ..... . ........... .. . . . . .......... . . . . . ... . ... r ' .. ... " .... .. .... ..... .. .... .. .... .. 
...... j .k ... ~.d~ ... ~ .. .. 1tY.t .l.~ . ... . ±.o.t.: .... v.u-u .~. p. ... V.~~ .. ~ 
.. b .G-.Y§. \. Lu.:.~·3· · · · tv.Ï.-.... eh.-.. .. .ee.l/L.J.~ l.o .. v:u.: e~ .. .. ~~. t ·· · c!- c .V;(. 

.. ~ ... ó.u et.VL.l.a. .-L .. _ .... .. p .aL .. . -:La LL .... b~; . -I- .G.W1 . . ~ . ... :"?-''i''T' .... 

. yJa~ .... hLt .... i .) ... .. ~ ...... H.e.t:-:L ... ..CM.d. .... W. O.v.1 .dv.:l . ' :b" " • •.. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte' en Detail 

Uw gegevens: 

ONTVANGEN 

29 JUL m, 

Naam: ..... :Y. E. ,. v.\' h> :1. D~f.· .................... ' ...................................... heer /.mevfOII~V 
Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: . 

. ........................................ . 
~ U \ ner' UC2ZY\ . .......................................................................... . 

Telefoonnummer: ................................... , .......................................................................... . 

E-mailadres: ... 

U spreekt in als: 
• Particulier 
• Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

::: ~~\~\~ :: ::::~~ :~~DîJyh~~~~r~~~L~~~P::~~~r.;;~s~~~:~oof· 
· .... r · : .... ;( .Dmdat ... ~.I.l:. .. hd ... 4~~t)Le. .? ~.t:~ . ~~e.I:: .. 1.o.I:\J .. l,>Jor.Ç\ .•. ) 
.(Ju wur. .•... WCI.t. .... ~.I: ... 14r "p!.JJ? .. ..... Oh ... de .. J'tild e .... lJ.ojcl-s ... \ Y.) ••. 

· ...... ' 1' .. J' ..... O .. ().5 ... \ q. ~~d , ... ' ....................... h '-' t ... U' ...... V . G ' .. ~ .. 'l' ......... . 
.LDr.'1dSOOÇ.jp. !' .. ~~'I?b\~\ ... eK ... o.v.e,.( ... v.Ç).Y:) ..... ~ ... een ... o ..... D .I.Ç;\ .. ~ .. ~7' 

::::::::::::::::: ( :~:~ :bëdënV.~~; ::: J\jû:::üû~ : w.i\rë;.;::: ë.~:: ooV :::niël: : 
....... ~ .. ·l··t·· (" .. ~.~~.?k') .. ·t\-WQh en · ~t iJ ······················ 'd" 'd" ·1·· .. ················ 
........ <2.- .Ç\ .. ~ ... VJè ..... QC\Ç\L ... eK:' ... s\:r.a~.4 .... de ... w .qp..rI . ~ ... Q . .I. ()~ .. uaf.) . 
· .. · .......... · L···· d~ .... ~niQ.q~ ........ cp.r.n.pÇ?;~se.r.e.b ........... :. ······· r; · 
. ~C.lCO . ~ .. D.a.[ .. \..)e..enK.-bLC).h .le ..... \.s .... a.L .. ~h ... Qr..ty).<2 .. s-r~ .. 
· .................... .Y.Y.H? " l ... w.el Y:\l q'l ' .. \.t':\ d u s.l r: ',~ ''7,-D ~ ... lÁor:-oen ... e.r.--.. '1.0 . 
..... · l ······ t ······ .Loh ... . Q..b ... : ~ e .h ODY..S .... bl.\ . ' f " )~" ... ~ .... / .................... . 
.. S.cY.l C\du hl: .... W.ed: ... %1-:\.0 .. \de.~. .e...~~.l-:')d .hLG.< csl .. Y..\.S 1.C.O.s ..... u,Qn .... . 
.. '(J'" \ ... T ' '.' '~r .:S)C\Cf\. ~C'~hq~ .U .. . r' ·r:·? ·············· t· , .. 'h ...... r ············ T '" t.: ··· 
... QI15.I:')QJQ ..... LJ.a1: .. t~ .. et ... <2. eet ... 0.0.\;.\ .. veuJ5 '" e.1.C ... L)(~O.r.: .. l:"\eC .. . 
......... ...... C· ... ~<jeb I rz..Ç,I ... \ .... i' ... \ ... ' 1' .\ ................ h'" ............... '1' .. t .. · .... 'f ')' ... . · . . . . . . . . . . . . .. .. Cl .. w ov-.dL .t:\ e.t ... LU Co ':Ir. \': IJ.!. h">. . . . . .. .1"'- 1':" .... ~5. .oee.r, -

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

, 

L_ ~ ______ _ ___ _ __ ____ ________ -- - ~ ~ J 



H.B.. B.ULsV\.\.a 

V\.\.ew. K.M. B.oov\'stra 

B>uf'eCi u eV'l-tf'gLe-pf'ojecteV\-

1V\-$-pf'ClClR.-pUV\-t wLV\-vt-pClf'R. De Df'eV\-t$e MoV\-vteV\
PO$tbu$ 223 

2250 A5 VOORSCHDT5N 

AANT51<.5N5N 

CjeCi cltlt coLLege, 

!-tLef'bU f'eCi gef'eV\- wU o-p vte coV\-ce-ptV\-otLtLe R.eLR.WU vtte eV\- DetCi LL WLV\-vt-pCi f'R. De DreV\-t$e 
MoV\-vteV\-. wU verzoeR.eV\- u oV\-vtef'$tClClV\-vte -puV\-teV\- VlA.ee te V\-eVlA.eV\- LV\- uw beoof'vteLLV\-g . 

0602 

ALLef'eef'$t beweeVlA.vtt Itlet OV\-$ vtClt Itlet oV\-vterzoeR. worvtt uLtgevoervt vtOOf' eeV\- oV\-vterzoeR-.sbureCiu 
vtClt el' R.eV\-V\-eLUR. V\-Cluwe bClV\-vteV\- o-p V\-CI VlOuvtt VlA.et vte LV\-LtLCltLefV\-eVlA.ef'$ VClV\- vtLt -pLClV\-. DClClf'bU 
R.OVlA.t vte objectLvLteLt VClV\- Itlet oV\-vterzoeR. LV\- gevClClr. wU zouvteV\- vtClV\- ooR. gf'ClClg ûeV\- vtClt er 

eeV\- (tweevte) oV\-vterzoeR. WOf'vtt uLtgevoervt vtOOf' eeV\- o V\-Clft1 Cl V\-R.eLU R.e -pCi f'tU. 

De VlA.LLLeueffectf'CI-p-pof'tClge WOf'vtt o-pge$teLvt ovef' eeV\- voorgeV\-OVlA.eV\- -pLClClt$LV\-g VClV\-
wLV\-vt VlA. 0 Le V\-$, tef'WU L vte g f'ootte, Itlet Cl Cl V\-tCl L eV\- vte LocCltLe$ Vcl V\- vte VlA.oLeV\-$ V\-og V\-Let beR.eV\-vt 
zUV\-. !-toe L$ Itlet VlA.ogeLUR. o-p vteze wUze (V\-ClvteLLge) gevoLgeV\- LV\- R.ClClf't te bf'eV\-geV\-? 

ovef'LCI$t 

wU woV\-eV\- o-p eeV\- LocCitLe vtLe vef'VlA.oevteLUR. uLt gClClt zLeV\- o-p eeV\- ClCIV\-tCiL wLV\-vtVlA.oLeV\-$. De wLV\-vt 
$tClClt VlA.ee$tClL LV\- vte rLcltltLV\-g VClV\- oV\-ze voorgeveL eV\- wU vef'WClcltlteV\- vtClV\- ooR. geLuLvt$overLCI$t 
VclV\- vteze VlA.oLeV\-$. Met V\-ClVlA.e '$ V\-Cl cltlt.s; oV\-ze $LClCI-p R.Cl VlA.ef' LLgt Cl Cl V\- vte VOOf'R.ClV\-t VClV\- OV\-$ ltluL$ 

eV\- OVlA. gezoV\-vtltleLvt$f'evteV\-eV\- $LCI-peV\- wU VlA.et vte f'ClVlA.eV\- o-peV\-. DClt wLLLeV\- wU LV\- vte toeR.oVlA.$t 
oV\-ge$toof'vt R.uV\-V\-eV\- bLUveV\- vtoeV\-. 
ReceV\-t L$ el' oV\-vterzoeR. gevtClClV\- vtoor vte RUR-.suV\-Lver$LteLt Cj\'OV\-LV\-geV\- V\-ClClf' vte 
wLV\-vt$V\-eLltlevteV\- '$ V\-Clcltlt.s; vteze bLUR.eV\- o-p Cl$ltloogte VClV\- VlA..V\-. grotef'e wLV\-vtturbLV\-e$ 

Cl Cl V\-VlA.erR.eLU R. Clf te wU R.eV\- VCl V\- vte wLV\-vt$V\-eLltlevteV\- Cl Cl V\- vte g f'oV\-vt. wU verzoeR.eV\- u vte 
uLtR.oVlA.$teV\- VCl V\- vtLt oV\-vterzoeR. VlA.ee te V\-eVlA.eV\-. 

vef'vtef' wLLLeV\- we beV\-Cl vt f'uR.R.eV\- vtClt wU LV\- eeV\- $tLL, Cl g rCi rL$cltl gebLevt LeveV\- WClCl I' vte 
LV\-vtu$tf'LëLe geLuLvt$V\-of'VlA.eV\- V\-Let zoV\-vtef' VlA.eer VClV\- toe-pCl$$LV\-g R.uV\-V\-eV\- wOf'vteV\- geClcltlt. wU 
verzoeR.eV\- u vtCl./il \'0 VlA. eeV\- V\-Of'VlA. te ItlCl V\-te re V\- vtLe f'eëeL L$ Voor vteze LeefoVlA.gevLV\-g. TeV\-$Lotte 
wClgeV\- wU u ClCIV\-vtClcltlt te be$tevteV\- cl cl V\- Itlet cUVlA.uLCItLeve effect VclV\- VlA.eef'vtef'e wLV\-vtVlA.oLeV\-$ . 



0602 

w~ veYWClcltlteV\, OOR ltl LV\,01 er te ltlebbev\' VClV\, oIe rooie RV\,L-p-pereV\,oIe LClVlA.-pev\' 's v\'ClcltltS . WeLLLcltlt 

stoort ltlet geRv\'L-p-per oV\,ze V\,CI cltltrlA.st. De veeV\,RoLoV\,LëV\, z~ V\, VCl v\'wege oIe grote ol lA.Lsterv\'Ls 
lA.LterVlA.Clte gescltlLRt OVlA. 's V\,Clcltlts. V\, Cl Cl I" oIe sterrev\' te R~Rev\'; 01001" oIe rooie LClVlA.-pev\' Ls oICit 
weLLLcltlt v\'Let VlA.eer VlA.ogeL~R. DOR ltlebbev\' oIeze LClVlA.-pev\' VlA.ogeL~R eeV\, verstorev\'oIe Lv\'vLoeol o-p 
oIe fCllA.v\'CI LV\, oILt gebLeol. DLt zLev\' w~ grClClg ov\'oIerzocltlt. 

c;ezov\'oIltlel.oIseffectev\' 
w~ veYWClcltltev\' overLClst te Rr~gev\' 01001" sLCI gscltl Cl ol lA.W, zeRer o-p ev\' eLV\,oI VClV\, oIe oICig . z,eLfs 

bLV\,V\,eV\, oIe toegestClv\'e V\,orVlA. ZClL oILt effect ltlebbev\' o-p gezov\'oIltleLoI ev\' weLz~v\'. w~ verzoeReV\, lA. 

oIe effectev\' ol Cl Cl rvCl V\, te oV\,oIerzoeReV\, ev\' V\,CI te gClClV\" o-p weLRe w~ze oILt VOOrROVlA.eV\, RClV\, 
woroleV\,. 

ReceV\,t Ls LV\, ltlet V\,LelA.ws geROVlA.ev\' oICit er eeV\, CCllA.SClClL verbClV\,oI bL~Rt te bestClClv\' tlA.ssev\' oIe 
ov\'VlA.LoIoIeLL~Re v\'Clb~ltleLoI VClV\, eLectrLcLteLts. (ltloogs-PClV\,V\,LV\,gs) VlA.Clstev\' ev\' ltlet o-ptreolev\' VClV\, 
zLeRtev\' zOCiLs LelA.ReVlA.l.e. Het L~Rt ov\,s ol Cl V\, OOR zeer wel VlA.ogeL~R oICit OOR oIe ClCIv\'wezLgltleLoI 
VClV\, wLV\,oIVlA.oLeV\,s o-p LClv\'gere terVlA.~v\' zLeRtev\' RClV\, veroorzClReV\,. w~ verzoeReV\, lA. te 
oV\,oIerzoeReV\" of ltlet effect VCl V\, ltloogs-pCi V\,V\,l.V\,gs VlA. Cl ste V\, oILcltltb~ woV\,l.V\,geV\, o-p oIe gezoV\,oIltleLoI 
OOR VCl V\, toe-pClssl.v\'g Ls o-p wLV\,oItlA.rbLV\,es oIl.cltltb~ woV\,LV\,geV\,. 

veLLl.g ltletol 

N Cl Cl I" Cl Cl v\'LeLoIL~ VCl V\, oIe receV\,te brCl V\,oIeV\, l.V\, oIe teLevLsLeVlA.Clstev\' VCI V\, LD-pLR ev\' BoveV\,sVlA.LLoIe 
wLLLev\' w~ grClClg zLeV\, oICit oV\,oIerzocltlt worolt WClt oIe veLLLgltleLoIsgevoLgev\' RlA.V\,V\,eV\, z~V\" ClLs er 

brCl V\,01 lA.LtbreeRt LV\, eeV\, wLV\,oItlA.rbLV\,e ev\' er oIeLeV\, ClfbreRev\'. 

w 00 V\,Q VlA.g evl.~ 
De veeV\,RoLoV\,LëV\, RClVlA.-pev\' VlA.oVlA.eV\,teeL ClL VlA.et LeegLoo-p. w~ vrezeV\, oICit oILt sterR toev\'eeVlA.t ClLs 

ltlet wl.V\,oI VlA.oLev\'-pCi rR er ROVlA.t. CoV\,creet ReV\,V\,eV\, w~ VlA.eV\,seV\, oILe receV\,t VCI V\, Cl Cl v\'ROO-p VCI V\, eeV\, 
bOlA.WRClVeL ltlebbev\' ClfgezLev\' wegev\'s oIe VlA.ogeL~Re ROVlA.st VClV\, oILt grootscltlClLLge 

wLV\,oIVlA.oLeV\,-pCi rR. 

DClClrb~ veYWClcltlteV\, w~ eeV\, sterRe wClClroleolClLLV\,g VClV\, ov\,s ltllA.Ls, zoweL 01001" ltlet beolorvev\' vr~e 
lA.Ltzl.cltlt ev\' oIe overLClst ClLs Lv\'oILrect, 01001" oIe toegev\'oVlA.ev\' LeegLoo-p VClV\, oILt gebLeol ev\' oIe 
oIC1C1rVlA.ee ge-pClClrol gClClV\,oIe oIC1LLV\,g VClV\, oIe ltllA.l.zev\'-pr~zev\' LV\, oIeze oVlA.gevLv\'g. HoeweL w~ sterR 
oveywegev\' OVlA. te verltllA.Lzev\' LV\,oILeV\, oILt wLV\,oIVlA.oLeV\,-PCirR er ROVlA.t, vrezeV\, w~ oICit ov\,s ltllA.Ls 

ol Cl V\, o v\'verRoo-p bCl Cl I" l.S geworoleV\,. 

Over oIe scltlooV\,ltlel.oI VClV\, wLV\,oIVlA.oLeV\,s vClLt v\'CltlA.lA.rL~R te twLstev\' (ltloeweL w~ ze foeLLeL~R 
vLV\,oIeV\,) VlA. Cl Cl I" ltlet 'oV\,oIerzoeR' V\,ClClr oIrClClgvLClR WClClr LV\, oIe cov\'ce-ptv\'otl.tl.e V\,ClClr veywezeV\, 
worolt, Ls v\'Let re-preseV\,tCltl.ef ev\' geeft eeV\, verReerol beeLoI. DClClrV\,ClClst Ls l.V\, oIe (oIeVlA.ocrCltl.scltl 

geRozeV\,!) geVlA.eeV\,terCiCI ol VCI V\, Borger-ooloorv\' eeV\, gebLeolsvl.sl.e vClstgesteLoI WCl Cl rLv\' ltlet 
lA.V\,LeRe RClrClRter VClV\, oIe veeV\,RoLoV\,LëV\, be V\, Cl ol rlA.Rt worolt. DLt RCI rCi Rter ZClL zeRer verLorev\' 

gClClv\' 01001" oILt grootscltlClLLge wLV\,oIVlA.oLeV\,-PCirR. 

w~ zLev\' g rCi Cl g eeV\, V\,LelA.w oV\,oIerzoeR V\,CI Cl I" ltlet ol rCi Cl gvLCI R oV\,oIer oIe bevoLRLv\'g ev\' oIe 
gevoLgev\' Voor ltlet woov\'-/ LeefRLLVlA.ClClt LV\, oIeze geVlA.eeV\,te . 



opbre~st 

wU VlebbeVl- twUfeLs of cle ew..~ss~everw..~Vl-clerLVl-g eVl- Vlet ecoVl-ow..~scVle reVl-clew..eVl-t cloor cle 
wLVl-clw..oLeVl-s weL zo groot Ls, ClLs cloor cle LVI-~t~tClhefVl-ew..ers worclt voorges-pLegeLcl . 
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C; rCl Cl g zLeVl- wU clClt LVI- Vlet oVl-clerzoeR worclt w..eegeVl-ow..eVl- WClt Vlet ecoVl-ow..LscVle reVl-clew..eVl-t Ls, 
cl cl Vl-g eûe VI- wU (VLCl Vleffi-Vl-geVl- o-p cle eVl-ergLeVl-otCl) LVl-clLrect w..eebetClLeVl- cl cl VI- cleze wLVl-clw..oLeVl-s . 
DClClrLVI- clLeVl-eVl- OOR ClLLe bURow..eVl-cle RosteVl- zOClLs bO(.,(wRosteVl-, oVl-clerzoeRsRosteVl- eVl
-procesRosteVl- te worcleVl- w..eegeVl-ow..eVl-. 
WClt betreft cle ew..LssLeverw..LVl-clerLVl-g clLeVl-t cle ex.trCl w..LLLe(.,(beLClshVl-g te worcleVl- w..eegeVl-ow..eVl
clLe -pLClCltsvLVl-clt cloor cle bo(.,(w Vcl VI- cle w..oLeVl-s, ex.trCl verReel" voor bww- eVl-
o Vl-cl erVl o (.,(cl swe rR,z cl cl w..VlecleVl-, Vlet cl cl Vl-LeggeVl- Vcl VI- cle beVl-oclLgcle wegeVl- eVl- LeLclLVl-geVl- etc. 
Voor cleze Cls-pecteVl- clLeVl-t (.,(LtgegClClVl- te worcleVl- VClVl- eeVl- reClLLshsCVl reVl-clew..eVl-t VClVl
wLVl-clw..oLeVl-s o-p LClVl-cl, reReVl-LVl-g Vlo(.,(cleVl-cl w..et Vlet fdt clClt cle w..oLeVl-s eVl-LgsûVl-s LVI- eeVl- LClClgte 

LLggeVl- èVl- w..et cle ow..stClVl-clLgVleLcl, clClt w..oLeVl-s -perLoclLeR w..oeteVl- worcleVl- shLgeLegcl ow.. 
overLClst te voorRow..eVl- of wegeVl-s o Vl-cl e dil 0 (.,(clsWerR,zCl cl w..ltlecleVl-. 

ALterVl-CItLeveVl-
voor Vlet grootscVlClLLg wLVl-clw..oLeVl--pClrR ûeVl- wU grClClg cle voLgeVl-cle ClLterVl-Clheve 
w..ogeLU RVlecleVl- oVl-clerzocVlt. 
Het -pLClCltseVl- Vcl VI- zOVl-Vl-e-pCl Vl-eLeVl- o-p grote SCVlClcl L Levert eeVl- VlOOg reVl-clew..eVl-t, geeft geeVl
overLClst eVl- tClst Vlet uVl-LeRe LClVl-clscItlCl-p VClVl- cle veeVl-RoLoVl-LëVl- Vl-Let ClClVl-. DLt Ls LVI- oVl-ze ogeVl
eeVl- Cl LterVl-ClHef WClt Voor Cl LLe -pcl rtUeVl- veeL weVl-seLU Rel" Ls eVl- zeRer oVl-clerzocltlt w..oet worcleVl-. 

ALs 'tweede Reus' -pLeLteVl- wU voor eeVl- ges-preLcle -pLClCltsLVl-g VClVl- RLeLVl-scVlClLLger -pClrReVl- over cle 
VleLe -provLVl-cLe, zodClt de overLClst eVl- de SOcLClClL-ecoVl-ow..LscVle gevoLgeVl- eveVl-redLger ges-preLd 
worcleVl-. 

Het w..oge duLdeLUR ZUVI- clClt wU grote bezwClreVl- VlebbeVl- tegeVl- de ROw..st VClVl- eeVl- clergeLUR 
groot wLVl-dw..oLeVl--pClrR LVI- OVl-ze gew..eeVl-te. wU vLVl-deVl- dClt dLt -pClrR eeVl- b(.,(LteVl--pro-portLoVl-eeL 
grote beLClshVl-g Ls voor eeVl- betreRReLUR RLeLVI- gedeeLte VClVl- cle bevoLRLVl-g eVl- cle Vl-Clt(.,((.,(r VClVl

cleze -provLVl-cLe. 
wU gClCl VI- ervCl VI- (.,(Lt clClt boveVl-stClCl Vl-de -P(.,(Vl-teVl- w..eegeVl-ow..eVl- wordeVl- LVI- (.,(w oVl-derzoeR eVl
verzoeReVl- (.,( drLVl-geVl-d ow.. LVl-Vlo(.,(deLUR o-p deze zLeVl-swUze te reClgereVl-. 

C;rClClg zLeVl- wU (.,(w reClche tegew..oet, 
Met vrLeVl-cleLURe groet, 

L.Cl .Cl. PLClt"fçrw.. storw.. (-per e-w..ClLL) 



ONTVAN GEN 

29 JUL Z011 

Inspraakpunt windpark De Drentse Monden 
Buro Energieprojecten 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 

Betreft: Concept notitie reikwijdte en detail, 
Windpark De Drentse Monden 

E. M. L. Hoen en 
M.N. Hoen-Venema 
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Gasselternijveenschemond 

Gasselternijveenschemond, 25 juli 2011 

L.S., 

Als omwonende van het plangebied voor het Windpark De Drentse Monden zend ik u hierbij 
mijn zienswijze over de plannen omtrent bovengenoemd windpark. 

Draagvlak. 

In hoofdstuk 1 paragraaf 2 wordt als feit gepostuleerd dat er draagvlak onder de bevolking 
bestaat voor de gepresenteerde plannen. Daartoe baseert men zich op een enquête uitgevoerd 
door Raedthuys in september 2008. De gemanipuleerde resultaten van dit partijdige 
onderzoek zijn echter zodanig twijfelachtig, dat zij niet gebruikt kunnen worden voor een 
realistische oordeelsvorming over de mening van de bevolking. Gezien de brede oppositie die 
intussen zichtbaar en hoorbaar is geworden, zou het tegendeel wel eens waar kunnen zijn. In 
ieder geval moet er een beter en onpartijdiger onderzoek ingesteld worden naar het werkelijke 
draagvlak voor deze plannen onder de hele bevolking en dus niet alleen onder de betrokken 
landeigenaren en andere belanghebbenden. 
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Geluid. 

De normen voor geluidshinder zijn onlangs behoorlijk opgerekt. Het vermoeden lijkt 
gewettigd dat dit gedaan is om het toch mogelijk te maken windparken aan te leggen op 
plaatsen, waar er op grond van de geluidshinder vaak terecht geen draagvlak bestaat onder de 
bevolking. Er moet dus een onpartijdig onderzoek naar de kwalitatieve geluidsbelasting voor 
derden (omwonenden) komen. Daarbij is piekbelasting, vooral in de nachtelijke uren, het 
meest hinderlijk. 

Slagschaduw. 

In open gebieden, zoals het plangebied, is er veel langer sprake van slagschaduw dan 
doorgaans elders het geval is, nl. van zonsopkomst tot zonsondergang. Door de lage 
waarneembare stand van de zon, zijn de slagschaduwen ook veel langer. De mate van hinder 
wordt vooral bepaald door de gevoelens van de slachtoffers daarover. Daar is niet eens een 
verkennend onderzoek naar gedaan. 
Er moet een onderzoek komen naar de invloed van slagschaduw op de psychische gezondheid 
van de omwonenden. Ook de onveiligheid van slagschaduw voor het verkeer moet nader 
onderzocht worden. 

Flora en Fauna. 

Het plangebied is een zeer belangrijk jaaggebied voor nog ongetelde aantallen buizerds. Daar 
de roofvogelstand in Nederland dramatisch terugloopt, is het onbegrijpelijk dat de 
Omgevingsvisie deze soort en de roofvogels in het algemeen niet met name noemt. Het zijn 
toch echt beschermde vogels. 

Ook voor bijen is een windmolenpark funest. Er zijn de laatste jaren al meerdere rampen over 
de bijenvolkeren in Drenthe gekomen, elke volgende ramp kan fataal zijn. 

Voorts komen in het plangebied de volgende beschermde diersoorten voor (deze opsomming 
komt voort uit eigen waarneming en is niet limitatief): 

egel 
veldspitsmuis 
mol 
diverse vleermuizen 
haas 
konijn 
woelrat 
eekhoorn 
vos 
steenmarter 
boommarter 
bunzing 
ree 
aalscholver 
blauwe reiger 
zilverreiger 
OOIevaar 



diverse eenden, ganzen en zwanen 
sperwer 
buizerd 
diverse valken 
fazant 
patrijs 
meerkoet 
waterhoen 
scholekster 
kievit 
grutto 
visdief 
diverse duiven 
koekoek 
kerkuil 
ransuil 
nachtzwaluw 
gierzwaluw 
boerenzwaluw 
ijsvogel 
grote bonte specht 
kleine bonte specht 
groene specht 
staartmees 
veldleeuwerik 
boomleeuwerik 
boomkruiper 
boomklever 
kraai 
roek 
kauw 
ekster 
geelgors 
groenling 
vink 
goudvink 
Europese kanarie 
kruisbek 
witte kwikstaart 
gele kwikstaart 
grauwe vliegenvanger 
zwarte mees 
pimpelmees 
koolmees 
matkop 
huismus 
nngmus 
heggemus 
spreeuw 
di v. zangers 
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tjiftjaf 
goudhaantje 
zwartkop 
tuinfl uiter 
winterkoning 
roodborst 
zanglij ster 
merel 
salamander 
gewone pad 
knoflookpad 
groene kikker 
bruine kikker 
heel veel vlinders 
libel 
waterjuffer 

0603 

Het onderzoek naar schadelijke effecten voor flora en fauna moet zich dus niet beperken tot 
de reeds genoemde soorten. 

Cultuurhistorie en archeologie. 

Zoals gebruikelijk zullen cultuurhistorische en archeologische vondsten pas daadwerkelijk 
gedaan worden tijdens de bouwwerkzaamheden. Tenzij er full-time een archeoloog op wacht 
geplaatst wordt tijdens de uitvoering van het werk, zullen vondsten al dan niet opzettelijk niet 
gesignaleerd worden. 
Archeologisch vooronderzoek is dus in ieder geval aangewezen. En serieus te nemen. 

Landschap. 

Het landschap gaat naar de knoppen, fmaal, helemaal en defmitief. 

Elke weldenkende burger zal dat beamen. Voor die conclusie heb je geen onderzoek nodig. 
Onderzoeken zullen dus alleen gebruikt worden om "aan te tonen" dat het allemaal reuze 
meevalt. 

Het valt niet mee. Het landschap gaat naar de knoppen, finaal , helemaal en definitief. 

En dat is vreselijk. Er zijn nog maar heel weinig open landschappen van die omvang over in 
Nederland. En de vrees bestaat dat ze allemaal successievelijk verdwijnen, fmaal, helemaal en 
defmitief. 

Elk dier dat zijn eigen leefomgeving vernietigt, vernietigt zichzelf. Ook de mens. 

Elke mens heeft rust nodig in zijn omgeving om de accu op te kunnen laden. Waar dat niet 
voorhanden is, draaien mensen door. Hoe fout dat gaat is vooral in de Randstad goed waar te 
nemen, speciaal in Den Haag. 

Dit land gaat naar de knoppen, finaal, helemaal en definitief. 
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Waterhuishouding 

Dat gaat een natte bedoening worden. De hemelwaterafvoer gaat al zo moeizaam in Drenthe. 
Komen windmolens tot stilstand bij kortsluiting? 

Veiligheid. 

Onder het hoofdstuk veiligheid wordt totaal voorbijgegaan aan de mogelijk negatieve effecten 
op de volksgezondheid. 
Er moet onderzoek gedaan worden naar het optreden, de intensiteit en de locaties van 
mogelijke elektromagnetische straling van (hoogspannings-)leidingen, transformators en 
andere toestellen en inrichtingen en naar de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid in 
het algemeen en naar de effecten van deze straling voor dragers van lCD's, Pacemakers en 
dergelijke apparatuur in het bijzonder. 

Niet alleen voor het vliegverkeer van de luchtvaart is er een risico, maar ook voor bv. voor 
traumahelikopter en ballonvaart. 

Duurzame energieopbrengst en vermeden emissies. 

De verwachte energieopbrengst wordt steeds schromelijk overdreven in de huidige 
presentaties. Er moet toch een realistischer rekenmodel te ontwikkelen zijn op basis van 
gegevens van bestaande windparken in binnen- en vooral buitenland. 

Bij de vermeden emissies dient rekening te worden gehouden met het grillige karakter van de 
opbrengst van windenergie. Het waait wel eens hard, maar ook vaak zacht en soms zelfs 
helemaal niet. De dipjes moeten opgevangen worden door conventionele centrales, die wel 
meer schadelijke stoffen uitstoten. En omdat die centrales natuurlijk ook rendabel moeten zijn, 
kunnen die niet de helft van de tijd werkeloos zijn ten behoeve van de windmolens. 
Overdrijf het belang van de vermeden emissies dus niet en vergelijk ze ook eens met de 
vermeden emissies van zonne-energiecentrales, die veel constanter en in ieder geval 
voorspelbaarder energie leveren op tijdstippen van de dag dat die energie ook het meest 
gebruikt wordt. 
Verder moet er onderzoek gedaan worden naar de verwachte emissies, die optreden tijdens de 
bouw. 

Sociaal-economische aspecten. 

Hoewel strikt genomen normaal geen onderdeel van een MER, is in de startnotitie 
aangekondigd dat deze wel beschreven zullen worden. 
Maar dan niet alleen de zogenaamde positieve aspecten. 

Positieve effecten op de plaatselijke werkgelegenheid zullen alleen optreden tijdens de 
bouwfase. Structureel kan zo'n windpark draaien op een handvol arbeidskrachten. 

De inkomsten van de betrokken landeigenaren zullen wel verruimd worden. De rest van de 
bevolking zal daar geen last van hebben. 

Inkomensachteruitgang is wel te verwachten in de toeristische sector. Alle huidige toeristen 
zullen wegblijven en uitbreiding van de sector is niet meer aan de orde. 
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De plaatselijke huizenmarkt zal instorten. De waardedaling van de huizen van omwonenden 
zal minstens 20 à 30 % bedragen. De leegloop zal bevorderd worden, zodat lange termijn 
herstelkansen minimaal worden. 
De spiraal van economische neergang wordt aldus in werking gezet. 
Nader onpartijdig onderzoek naar boven omschreven effecten is aangewezen. 

Er moet ook onderzoek komen naar de schade die zal ontstaan aan eigendommen van 
omwonenden door het heien. Daarvoor is ook een nulmeting nodig. 

Licht- en duisterbeleving. 

Het verdwijnen van de sterrenhemel zal het zinloze mijmeren over de glorie van voorbije 
tijden tegengaan. 
Maar dat was eigenlijk ook de bedoeling, zeker? 

De licht- en duisterbeleving zal zeker aangetast worden, maar de kwalitatieve beoordeling van 
deze aantasting mag niet gedaan worden door mensen die deze beleving niet kennen en dus 
ook niet de waarde ervan. Dus bv. niet door mensen die woonachtig zijn in de Randstad of in 
dit opzicht vergelijkbare woongebieden. 

Algemeen 

De vraag dringt zich op of het twijfelachtige rendement (ook economisch en financieel) van 
het windmolenpark opweegt tegen de aanslag op het welbevinden van omwonenden en andere 
omgevingsfactoren. 

In 2.1 wordt impliciet gesteld dat het hard waait in het plangebied. Er is echter sprake van 
een windluwtegebied. 
Er moet een onderzoek komen naar de werkelijke gemiddelde windkracht in het gebied. De te 
verwachten rendementen moeten bijgesteld worden op basis van de gevonden waarden. 

Gasselternijveenschemond, 28 juli 2011 

E.M.L. Hoen M.N. Hoen-Venema 
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Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Bureau Energieprojecten 

ONTVANGEN 

30 JUL 2011 

Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 

22 juli 2011 

Onderwerp: Zienswijze particulier 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende . 

.... .ÇIe.ç,'i\.~tS\.'"'\bt'i'tI\!;f\8.RwlJLi~#e,'i'cf\.'àijj"'Vv\IH~i\.~~f'en:r;'i\'3t!'~IIU'.'i\M'i'nJi.n"t0~~8'i1e~a{<;ija~ 
inzage. 
De mogelijkheid wordt geboden tot het geven van een zienswijze op de onderhavige Concept 
Notitie. Als particulier maak ik gebruik van deze mogelijkheid. 

Vanuit verschillende overwegingen heb ik bezwaar tegen de realisering van een grootschalig 
windpark met tussen de 50 en 200 turbines: 
I . Wat zijn specifiek de gezondheidsrisico's van een windpark met een vermogen tussen de 300 

en 450 MW? Risicoanalyses die gebaseerd zijn op kleinere w indparken dienen hierbij niet als 
uitgangspunt genomen te worden. 

2. Geluidsoverlast gedurende 24 uur op alle dagen van de week en tijdelijke overlast door het 
bouwverkeer 

3. In de Concept Notitie wordt de indruk gewekt dat de nog te volgen procedure rondom het 
zoeken naar alternatieve locaties een farce is (er moet aan de wettelijke voorschriften worden 
voldaan) . Zo wordt locatieonderzoek op zee en langs het grensgebied met Duitsland al bij 
voorbaat uitgesloten en moet er worden gewerkt binnen de kaders van een economisch 
verantwoorde exploitatie. 

Ik vertrouw er op dat u bovenstaande zienswijze laat meewegen bij verdere besluitvorming. 

Hoogachtend, 

Danny Berends 

TWEEDE EXLOERMOND 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

ONTVAN N 

30 JUL 2011 

Naam: ... ~.L.UU,\ . p.E . }'.l . :$ .. ... -; .. qJn.v{u.(.O~S.-.-.\J.wbbJ?\ .~ ............. heer /mevrouw 

Straat Thuisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: ..... . 

E-mailadres: .. 

U spreekt in als: 
, Particulier 

. .................... " ..... " ........ """ ... " ........... . 

... . f) .\ f.U:v~ . ~ "~.v...\Y:'\ . ~~ r ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

• ••• -"JL . .... .. ~ . ........... . .............................................. . 

o Vertegenwoo diger van organisatie / bedrijf: ..................................... .. 

Uw inspra : 

@::i-\iï\igi.~ : üo\ö~;~k : \&~:~~P::~~~;:;1.i~ii;; :::Vi~~èmii:::::::::: 
®: C?: ~ V ~tï; : :: D~ ë ~ : \~s:; : :: : : : \lböii~:\ : : :: : :s. n~C1 r.~:: ::: : : : : : : ::: : :: ::: : :: :: : ::: :::: : : 

........... ... " .... . " ...... """ ............. . .... """"" .... """" .. " ... .. " ..... " ..... " .............. "" .... " ... ........... . 

©:::Si:n :~sa; :Vio :~:w::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

·®·::: ~~~~i : ~ : ~:::::.:::.:.::::: .. :::·::::::::·:::::::::::.:::::: .. :.::::.::::::::::::.::.: .... :.:::: .. :: 
........... 'W.8~.RrL\: .. O~ \.lnG .. \N.DVLt'Y\ G ... ~ovtbt .. Y\ D.G ... ~.Rb.t'E\Q ~ ...................... .. 

......... {. ' \ ':i ;; ' ' ~ ',:; 'D"':" '~ ',~::: :Ó:~~ ::: ~:\ ::: : \' .~~ : :~:ë~ : ~ ': ~~:~ : ~ : :6Ëb:\:~"~)'::::::::::::::::::::: :::: ......... t .W.r: ... 'fY . . ~ ...... , .'1J. r~ J;- .\1\ r 1.,.I..t' 

::: ::: ::: :::o.p :r~~~l~~ :::h:\fT.: ::~~~ : ::~f : :.;jë~l,{ö :pë~ ~ :::: :::: :::::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::::: 
:@ : :\l~ : Ö: ~ ;~:~: Ëi.;::: :~~Vi ::: ~i\:~ \~;::: ö{~ië;:; ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 

··········· 2 ····· ···· ································· ......................... . ::::::::::::: eÜiSi: ~:~jii: .r .. ~ ......... o y\ .V). ~ ; r~ .v.\ t. .\ e~ ............................ .. 
U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

------- -
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ONTVANG !.: N 

30 JUL 2011 
Uw gegevens: 

Naam: H.~~ .............................................. .................. heer tme\tfOUW 

Straat + huisnummer: .... 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: .......... . 

~ I _.~ .. ~. ~ .............................. . 

ë:- •• //.~~ ••••••.••••••••••••• 

E-mailadres: .. . I).!.V.T. ................................................... ................................. ........ ................ . 

U spreekt in als: 
~ Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

:::~~::=::~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
z..a4A..>dl~~'Y.P.:~C-:.~.~.'--:t ............................................................................. . 

:;tI!.~ .. ::::: .: .. ::~.::;::~:;;;;;:.:dJ:J.:~::--
.•• / •...••..•....• b .• ~ •..••...•.•..• L ..................... T ................................... . 
y{p·~· df..-n················································ ............................................. . 
... b···· .,:.:1 .... 'J .... ... Ä· ····0··· ··.;· 'J" . ;J ........ J ' ·;..:7 ············· .... . .... . 1/ •••••• ••• ·/ ········f '.1 / I 
.. ! . fUI/.f. .. 1(.:"f;)~ . ./YUt4. .. .k.?:7 .~.. ... .. ... . . . . ~M.A.M.U , 

l!.Jf.·;:;; : f;;;;l.e::·· :y~:: :~~:~:::··· : :·::···::··~~ 
.•.........•............... ~ ...........................•.....•. , .; ..... : ...... :~ ....•............... 
,kn .. d..~ .~ ... ~ .. ~ ........................... , 
....................................... ~ .............. . 1 ................................................ ···· ....... . . 
0 ................ 0' •••••••••••••••••••••• 0_ •••••••••••• 0 •••••••••••• , •••••• , •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 

••• ••• • 0 ••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• 0 •• O' •••• .o •••••••• 0 ............... 0.' .0' 0 .......... 0 .... , •••••••• 0 ••• • •••••• 

••• •• , ................. 0 •• o •••••••• 0 ••••• 0 ...................... 0 •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• 

••• ••• ••• ••• '0' ••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 0 ••• 0 ••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••• •••• O' •••••••••• 0 •••••••••• 0 ......................... 0. o ••••••••• 0 •• o ••••• 0 •••••••••••••• O' ••••••••••• 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

L _ _ _ 

_ ________________ _____________ -J 
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0607 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

ONTVANGEN 

30 JUL 2011 

Naam: . ,V,. ?J.. ... ~ .................. '" .................................... '" heer /mevrouw 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: .. 

U spreekt in als: 
o Particulier 

• .................... o. ................ o. ••••••••••••••• 

.... ~.~ ..•............................... 

.............................................................................. 

. .............................................................. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: ~ ~in M A_O .•. ~c1 ~ ~ ~ ~~~ 
~W~ 

.. ~ .. ~~ ... ~:-.~ ... ~~~.~ .. M .. ~.~ .. :~ ....... . 

.. ~. jj"";' ~ .. '/)"',::.:0;': ~J"""';J;;A" .~ ...... ~ .... ~"~"üiL"" ........... .; ... . 

............ ~.~~ .. ~ .................. ~ ... S ......................... 'kJ ... ~. 
····;····:··'jjl::··Ji·················~·····iL··_··IJ·:..:·~~_·~~.Qm~·······~··~··~···1·· 
.. @, .. ~ ....... ~.~ ............ N.~~~~y .......... ~ ......... ..... ~ .. 
"~""l)~' ','" .. üi4, ................ 'I~:- 'IJ,: 'd. :'::'J"k' '.~.~'" . .:. ..... ~ ... '/2:':' 'l1'" 1) .... . ............. ~ ......... b..~~ ................... ~ ....... .... ~,. ..... ~. 
......... ;;i; .... t) :':,': ._ .... : ............. 'j' '1" ::':.:D~:';'l' "17' '1' '11',"'1''' '1," r'" .l'" ..... ) ... ~ .. :.~ ~':'r ~ 
.. fTJYJ. ........ :~ ... ~.~ ... ~ .. :'Uet.~ ... ~ ... ~ ... ~ 

· .;..~~~-.:.'j: .. ;J~~~:.: ~ ................ ~ '1)' ._.~~. 'ij;' '~~'d :'::J.' ~"J""""'" ._ •••••• ~ •• '-' ï" 'P,..;' ~'1)::'~' 
... \(.~rrf~.-:v.~.~ .. ~ .. ~~ ............ ~ .. ~ .. ~ .. ~ 

....................... ·ÄÏJj}-;'::"'JJ,~·ll.· .~. k" ~"I1Ai,;,;.""" 'J"J'" ï·············~··~····· 

.. ~.~,..W':'(j!'~~~ .......................... ":7'.-.::-.r·lr·~··~··~ .. 
· . ') "j" ~ .......... ~J,;," .. ":"'11" '1' ~ ............ ':.:.:.' ~.~ ïi~'h~:" .................. ~ .. ~ ... . 
.. ~) .......... ~ .... ~ ........... ~ ... ,"':~ .. ~., ................. ~ 
· .~ .. ''':'.:'~' Ö~··: l·l·········~ 'Ä '-..... ~. ','-'~ '}'~""'}\'" ~,,~ .. ~. ~'::.:.."tJ" .l) .. :.: .. : ........... ~ 
.............. ~~ .. ~ .. ~~ .•.. ~ ........... ~.:~ .. !J..!? .... . 
........................ 'Z-;.:.'~"""'~""""""" P;' ':..'~:"'" .]........ . ...... ; ...................... . 
.. ~ ... 1,.<J.ç,.~ ... ~~.~ ......... ~ ... ~~.) .. fUIr?.. ..... ..... .. ~ 

-ÁÁ ~ txrA ~ ~ .. J)~ ~ ~ ~ ~ iJi~<.e.!! 
U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

'1 



0608 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monde 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail NTVANGEN 

30 JUL 2D11 
UW gegevens 

Naam: .......... ? ..... f..~~.~~~ .. -... ...... Q-~ ................................ heer-/ mevrouw 

Straat + huisnummer: ..... , 

Postcode + Woonplaats: ... , 

Telefoonnummer: .... 

..................................................... 

. ~ .. .m W.:-.. ~. \.A.-~. e..... ..................... ............. . 
, ............................................................ . 

E-mailadres: ............................................................................................................... . 

U spreekt in als: 

K Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................ .. 

Uw inspraak: 
, ~ nL ' , ...................... ~W ... t:m. O.Q.~ ........ : .. ~ .. 0-:J .~ ...... 0. ... ~. ~ .~ .. ~.~ .. ~~ ... ~ .. ~. 

.. Cl.~ .. ~.~. \ .~ .... ~~ ... ~~ .. cÁ0.~··· ~:r ··.·~ ... &c>.-.c?,-.~~ .h ... k-!·~ .. 

.. ~ .. IY.\.~ .. ~.~k .-f..:.. .... :~ ... J. ~!--:' .. CA .~; ...... ~ ... à.~~P.).I.1 .c;..l. ~ .cÁ .~ .I.!. ~. R'n .... r-1.Q.9"\. . 

. ..b.~.~~ .... ~ .... ~ ..... ~.Wtt.1 .e:0.r.-.~ .. , ... 'D0.~ ... ~~ ... ÇY' .~ .~. M,~ .... o/- .~. -

... k .. ~~ ... lj..;) . ~ .~ ..... ~ ... ~J.<\ .~ •.. !)} .~.q.~ .... .......................................... . 

. J) .~. e ..... ~ .... ~A-;~ .~ ..... v.C1o..1-:-. .... ~.~ .<Ab :?~ .... \ .... 0.4.~ .... ~:f:: ......... . 
· ~9. ·~··~fc;l.~ ··· L.!. .................................................. = ................................. . 
~.t~ .~ ... ~. Q .:- .J. ..... Q~.~~~.g.~y . Q..,.~u ....... o.k ... ~ .... t:~ ... ~ .... ':?q.Q1. ...... . 

.. M~ .... ~.9..~ ............................................................................................. . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AB 
Voorschoten 



0609 

Inspraakformulier windpark De Drentse Mondeno Concept Notitie Reikwijdte en Detail NTVANGFN 
30 JUL 2D11 

Uw gegevens 

Naam: ·· J. .~~ff.9. !t~ftl1 ........................................................................ heer /~ 
Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: 

, ......................................................................... . 

. (J,~CAC::-I .. ~':~~~ ........................................................... . 
Telefoonnununer: ... . ..................................................................................................... . 

E-mailadres: . . ............................ .......................................... . 

U spreekt in als: 

• Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.. ~ .. bsh-!CJ.t:'\~.R- .IQt1 . f1l~.~ .. fkt,: l":If~/13tt\lIt1ER.~~ .. I(1t!t:M!.. . 't~,;,.fJ.Óij. .~~A.., . t>.~ ..... . 

. ~if.l. . t.d .. Yi,!,.qf .~ . Jt .. Dfle.~~~ .((IQt1'e~ ... (;1W)c!,..1. il .l..J. . WCMeI/. . <-P.~ . U: ....... . 
~f':I .. ~~f!'(? .. ~p~ .. lr':'.tfJ;t.d .. 0t:Á.~.I(}. , .. Gr,l~d~~ .. 4vt.6/:~ .. ;!1 ....... .. 
M.!Y-6.,;.,.~f. Dl4 . DMn&. .~.t(\~k,,;, .. ~.wIf .'l\·~ . ,t!~~~., ................ ........ .. 

mà~ .. ~~(J,·~ . .I() .. ~w:J.~ .. W,\.tk ... ~Iu.,èkY.l .. ~. c:K .. '.Î»:Jt. .. ~·.' ... ~~ ... 
.Lotlft .. yk~p.v.v.d:,J. .. ~ .. /f':!. c:U. . ~~t'1~ ••. ~~ö· ... :v,\. çk .!JfJ..Udni.t. .. ':l .• .'n . . J..J..:. 
wd.fJlj·v.t ··c..P.f1 · c«.··~····~4·~··~· \of. .~~.~~~~/.) .. ~.~ ... 
. ~ .. ~ .. ~ .. ~Y.I . ,(ll'Y.\ .. OUYJ. . J!:..J. .. ~.?.:.fJ.. t<-.~tI\Av.') .~ .. ~ .. tU ... . 
. ~ç{.!-:-!ilVol.,:t:l!1 " ~ .(Ol~ . 'h~Jt... .. (~~q( l~ .. ~1 .k.cI.J~,,~ . Y ............... .. 

ak .. 'w.v .. ,~t. .. ~~ .~.tLH I',().~ .. l·I(1 .d.t .. é~J.q.~~ .•. {tt! .ck .. ~IlÖé .. 0rM~,.~ ... .. 
~Y.\ .v./,'ec.&J .. ~fA'~.eY.l. .. ~lk .. w~Y.1 .. : . fYJ.d:.~ .~~~ .. ~ .. ~f1.~ ......... .. 
~~,~ .. i(l .. ~. p.fY.Iy.~I~t"~ .• . rl:> .. tM.:.kk .. ~'Y':~.~~. 6!k1 .:d:~,~.\ . 
(p'OIft..b;j .. i!\. cL .l~ .. lP.fl'l . .c;.,.k,"w.-P-'':j ' !:II!-. M .J.C1.r.p, .t~J'lC'.kR . Üfl.Ö .. ?!,;i '.A:; . ~ .?~. 

~·;;;;J ··~·~~··~··~i.iR..~ii.~~;,··~·~··~· ~;::~;~ ·u::;:Jf~;J...··~~~·~".1 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0610 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monde 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail rVA GEN 

30 JUL 2011 
Uw gegevens .0. ' . ~ .. 
Naam: ........ C., .If J.:enl:?-:- u().(' t om J .... .. ... ......... .. ......... ~ / mevrouw 

Straat + hwsnummer: . . 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: .. 

E-mailadres: . . , 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

-.. .. .... .. .. , . .. .. .. "" .. .......... .......... .... .. .............................. .... .... ............ .... .. .... .. .. "" 

.. . ....... . . . ...... ... . . .... . .. . . ........ 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .. .. . . .. ........ ... ..... ... ..... ..... ........ .. . . ........... .. 

Uw inspraak:: 

rLL: :: :L6tJ : :: :: : :~ËC~:EJJ: : :: ::::d :e : :: :: :w~·:(): d.m:6:imS::::::: iifemrn:ffJ. 
~ ··· · ········ · · · ·· · · · f ·· ················ · · ····· ······ ·. ; ... .. ..... ....... .......... ...... ... ......... .... ....... .... ...... . 
. \.en ..... eff6. .. e. ...... Dmdat .. ... \.l ..... V1e.r ....... dC>Ccl.zo.nd.€ ..... DL.()cj 
.. dcU, ... ... lJ.e ... .. . <f;.t.( o..4S ...... d .l .e ..... ~ m .OG st.ers. ~~ .... ... z.i en .. ... . t .. p. v 
.d,e .... ~t.qe0.t[e.Lle ...... lûf.1d.e\6e.o ······ ·I./.la.t · · ···~···r.)Lt ... . 

:~~:~0.iQ:tuw.:: :~k :: :::heE : : ::{~::::BfrQ18 ::::::eä: :: :::::: : 
.l0o.X ..... çU ..... l..J.~ .... .vu cl ...... d c .... -Aruo I.ga1. .... .I.LMX\.flEf.! .... ... . 
. . ~y () .... 0 Q.oL ... d.e.~; .;1.ezo()d.he.I·~··de · ................. ; ·;;iëi·····;······· ... . 
EH .. .... n o;.l.u...LL.f 1.4 ~ ... de. .... .. liJû. ... f ...... ....... ocr. m.l ... ..... Ç'[ .1.fK1 .... . 
. \J(t(] .... .. on. s. ..... W 5. j .... . 4J.QQ.( ...... wc. ...... {.n. ....... 2. 6. 1" .f. ~(l. r. .. èáJ .. . 
. m.o.o..i ....... . pens.coet1 ...... y.Ylee .. ... he.bb.etJ .. ... qJqèbOLlGcL ... .. 
. . .. ... . ....... . ... . . .... .... ... ... .. ... .... ....... . . .. . .. .. ... . ~--::I • ••••••• •••• • • •••• •••••• • •• •••••• •••• •••••• • ••• ••••• 

. . . . ... .. .......... .. . . . . .. ... .. ... . . . . ...... ... , ... . ... . .. .. . .. . ....... . .. .. .. . ... . ............. .. .. . . ..... .. . .. . .... .... .... . ... ... . 

u kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 , 2250 AE 
Voorschoten 



0611 

Inspraakformulier windpark De :Drentse Monde 
Concept Notitie Reikwijdte en Detaü NT ANGEN 

JO JUL Z011 
UW gegevens . 

Naam: ..... ~~.i .. G, ... ~l. ..................... o ...... o .. o ............................... heer /-mtWf9lPJl 

Straat + hui~~er: ... . 
Postcode + Woonplaats: 0 0 ie: .... &IQé~(;im Q~{jd ~ ~ ~ ~~ ~~: ~ ~ ~:: ~ ~:::: 
Telefoonnummer: ... . . ................................................................................................ "" """ ................ .. 

. E-mailadres: 0 00 .... 0 o. . .............................................................. . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: 0" 0 ............................. 0 0 0 .......... 0 0 ... 00' 0" .... . 

Uw inspraak: 

IkJ):ëiï :::ëë.OR :::;te~:êi :::: :ë1YJ:aar:::bd:::::qQj:ëiOö(;i.q:::::: 
· O.ICY.1.u:er. .L).ULU~ I.J ...... LD ....................................................................... . 
tn .. Jo. .. .. at.et..... .~t .. .L(.) .... d.e .... 0.geoL.cLa().te.o~ ............. .. 
t.t.eb ... ~le. ·;.Gtd.· ... 01 ... ~de:z.en .... OO ... dtr. .... D.rild~l{LL ....... . 
..... Z. eer. ... tr..Le:3 ........ fXl.ÛQ( ...... Q .w. ..... zo..r.q.~lAl».eo ................. .. 
. E(l .... dQf.) .... .o.o.~ .... d~ ..... LDQ.ü[de.ua-.~L().d.f:[ . .I: V1~ ... L).QD: ...... . 
ohet ... 11U1.S.'r ... ~o.t .... L).O'Qr. ... iYl;L{ ..... ~. (J .... e·ea§Y.~ .... LS.... 1 
.e(l .. ;.d1-.t .... Lo..Qcd ..... m.~ ..... o.n .e.bYr.a.aJ t ..... 81e.o ..... q.f..qep.a.Lct. 
221: .~ ..... i ö. ... n .l e.t .... e.c~ .... ctet):;;. Q .CoL . l. .~.eh .. !.l.l.! ....................... . 
. Er. ... o:\,(J .... Q.~5.t .... ~ .... Q.f.ld.~e .... .l.o.L.QJ:.t..c.~ .... .. P.O-:ar......... ? \ 
· 71e.eN. ...... 0. o..o,J. n.q~1. ... D:t.QQ.O ..... C ... m .LX:{) ... i/l.. .. qf.OO1{).q.C[) .,J 
.. L.cw.q.ö ...... c!.e. ...... d.f.5..Lu.i .t.44l~ ..... ~ ..... lG.l.1 .~.~ .... de ... dfjlLB7 
· wC&t./. ..... e-ç;eo .... en ens.çn ..... t.;)~ [.]e[L ............................................... .. 

.............................................. .............. .. '" . '" .. .o ................................. .. .......... .. ............ .................................... ................................................................................ ...... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post stmen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden; Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0612 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ONTVANGEN 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

30 JUL 2011 
Uw gegevens \ 

Naam: ......... :G .... ~0.YX').\ .. !. ......... ..... ...... .. ... ..... .. .... ...... .... ... .......... ... heer J.mewouw 

Straat + huisnummer: 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: ... 

E-mailadres 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

IN~ .k.~ r::::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::: 
. .............. .. ................ .... .. .... ... .. ........ ............ . . 

, ... .. .... .. .. ...... ............. ..... .... ... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................ .. 

Uw inspraak: 

::~~: ~:;~l· ~: ::::: ; ::: :::::::::: : :::::::·::::::::::::: ::::::::::::::::::: :::::: ::: :: : :::::::: ::::: ::::::::: :::::::::::::::: 
.5.c.haç;.. ... /?/.'f{ ... Ó. ht.q.fl.t/.a .1(I {f .. ?' ........................................................................ .. 
. eM .. .. ~.t?0. ... l .Çl~Q(/'e. .. f!.&. k .... I/ela. t( .... w. iet.t?( kk. /~!t~ ..................... .. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



0613 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ONTVANG N 

Uw gegevens: 

Naam: .5 .~ .Ech: .E ... -
Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: . 

E-mailadres: ., 

U spreekt in als: 
Particulier 

3 0 JUL 2011 

, .............................. heer Imevrouw 

~ ......... m.Ms.s .Elhli.N~.~L .................................... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

~. G. E LUl:OS . . .E P.-\.Ji ~.J:' ..... "1:>. ~ . C; . .. ~N .. . N. ~ .c hCT. .... \ . ~l. \ • L .' " ................... ' ..... . 
-*: ij .: ~ ~:~ L ::: :.: ': ~ ~~~\i :: : 5 L:Ë ~C~T. :~:R ::: s Ln:p: Ë-:~ :: I n I (L :: ::: :::::: ::: ::: ::: :::::: 
~ :~ :~ts:::: id::::: v.~ik~~ :p::::: :rif~ ::::B~~: ËbË~::: ~~::::: N ' Ä~~:(~ ::p : Ä1~( :: t : t l ~ 
................................................................................ t 1··t······························· 
~. ., N-n .0.)0. L.~.w~ ..... M.l ~T. .... \ ~ .... UJ. o .. ~ . Gl.E »Elv. .. / .. ~ . L ............................. .. 

~:~: Ç} J;~ 5 ~:W:i::" :Ll:~ h:::::S L~ i:7-. :~~ ::::: üï}.0.::: s.ë {f.~lfi~ ::::j; ~~: ~ :::: :fi.ïi~ :~p ~ I. 
~ : :u~ G:~ :::: .. :: ~ ... ii Ó·:C . d;i Ë: ::: : :0ài;iá:': :: :11:: :1) :q: :: i:·· : :: t-:l~~ T.-: ::ü. ~~ RMrWo0 Iè"b ~ \ 

••••••••••••• " ,' '0' •• , ••••••••••••••••••• o. '" .......................................................................... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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0615 

Inspraakformulier windpark 
De Drentse Monden 

ONTVANGEN 

30 JUL 2011 

Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Mijn gegevens: 
Naam: Mw. J.R. Wanders-Jalving 
Straat + huisnummer: 
Postcode + Woonplaats: : Valthe .. .. 

. Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
U spreekt in alsYartlculier 

Uw inspraak: 

Ik woon op een afstand van ongeveer 6,5 km vanaf het uiterste punt van het gplande 
gebied . Daardoor gelden voor mij een aantal bezwaarmogelijkheden niet. 
t.w.: 

1. De geluidsnorm zal bij mij niet worden overschreden. 
2. Last van schaduwen zal ik niet hebben. 
3. Het veiligheidsaspect m.b.t. straling en reflectie zal voor mij wel meevallen. 
4. De prijs van mijn woning zal vanwege de ligging nauwelijks beïnvloed 
worden 

Toch wil ik bezwaar maken tegen het gepiande windmolenpark. 
t.w.: 

1. Ik ben sociaal genoeg om grote bezwaren te hebben tegen de 
geluidsoverlast die heel veel mensen in het gebied zullen ervaren die op 
kortere afstand wonen. 
2. Door het open karakter van het gebied zullen vooral bij laagstaande zon de 
slagschaduwen zeer hinderlijk zijn . De draaiende wieken werken dan als een 
soort stroboscoop. De zonnestralen worden steeds onderbroken door de 
wieken en zal er dus uitzien als een soort knipperlicht. 
3. Er is de laatste jaren enorm geïnvesteerd in het herstellen van de natuur in 
het gebied . Vele soorten vogels en gronddieren die niet meer in het gebied 
voorkwamen hebben er weer een plek gevonden. Deze grote investeringen 
zullen door de bouw van het windmolenpark teniet worden gedaan. Door het 
vele lawaai zullen de dieren niet meer met elkaar kunnen communiceren, 
waardoor de voortplanting ernstig wordt verstoord. Vooral dieren die tijdelijk in 
het gebied verblijven zullen niet meer terugkeren. Denk daarbij aan de 
trekvogels. 
4. Het open karakter van het gebied leent zich niet voor een dergelijk park, 
omdat er van dat open karakter niets anders overblijft dan een landschap vol 
afzichtelijke staketsels. 
5. Windenergie zou, als het al lonend gemaakt kan worden, alleen op zee 
mogen worden geëxploiteerd . 
6. De aanleg van het park zal tot een ongebreidelde leegloop van het gebied 
leiden. De krimp zal dus onmetelijke vormen aannemen. Dit zal tot zeer grote 



sociale onrust leiden , mits iedereen die zijn huis wil verlaten daarvoor 
voldoende gecompenseerd wordt. 

7. De krimp zal leiden tot een daling van de bevolking tot een absoluut 
minimum. De scholen zullen daardoor in de problemen komen en zullen 
moeten sluiten. De achterblijvende kinderen zullen dagelijks met dure 
transportmiddelen gebracht en gehaald moeten worden. Ook het 
verenigingsleven zal geheel verdwijnen door een gebrek aan leden. 
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Mijn grootste bezwaar geldt echter de gehele financiering . Uit alle berekeningen blijkt 
dat windenergie zonder subsidie niet haalbaar is. Deze subsidie die door het rijk of 
misschien ook wel de EU wordt verstrekt moet echter door de inwoners van 
Nederland worden opgebracht in de vorm van belastingen. De boeren in het gebied 
zullen een bedrag van rond de € 25000,00 per jaar ontvangen aan pacht, waarbij 
niet duidelijk is of dit per hectare is of dat het een kleine dan wel grote boer betreft. 

Hoe dan ook; ik kan me niet voorstellen dat wij in Nederland met elkaar via de 
belastingen de boeren zouden moeten vetmesten . Bovendien zullen de kosten de 
baten vele malen overstijgen, omdat bij de berekeningen wordt uitgegaan van de 
meest gunstige wind- en weerssituaties. De investering wordt bij de bepaling van de 
opbrengst bijna geheel buiten beschouwing gelaten. 

Vraagje: Hoeveel energie is nodig om een windmolen de maken als men uitgaat van 
de basisgrondstoffen , zoals ijzererts, kopererts, zand, portlandcement , maar ook de 
kosten van de fabricage van de machines waarmee deze grondstoffen worden 
verwerkt. Ik denk dat de windmolen met een levensduur van ongeveer 20 jaar nooit 
in staat is zichzelf terug te verdienen. Een perpetuum mobile bestaat namelijk niet. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 
223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ONTVANGEr.. 

JO JUL 2011 

Uw gegevens: 

Naam: ........ S." .m.· ... . kJ. ~!-:-: ... ~. S. ~~.-:-: ................................... ~/mevrouw 
Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: ...... . 

U spreekt in als: 
~ Particulier 

........ ~ .\-:--::::;'.~~. \k.90. ç,. ~ \ ....................... . 

• 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: ~3e~ G,~df'6rL De- Ofc~h= l'YIOh~. 
* .::J~ ... b~~ ... ~~~ ...... ~~ ... \-:....>~~.~!pR\r.k ... ~ ... D.(.c.0.b~~.M.~ ............. : .................................. -ev~'\.!/<5t~ ................................................. . 
9? . ;:)k. ... kl.~. ~rut~ ... t':'.a.~-:-: ..... '-:-r.9.4.C .... ~ ... (1 ~LC>:"7'.ç!h.~.d ............ . 

.. . y.ç'.":' ..... t-:;~ .... ~ ... . h-:-1'8.l:"":-..... 5~~'" ~"""""""""""""""""""""""""""""" 

if .... v.~. r.ç:;:~ .... ~.~ ... .I.k .... c..U~~ .. ... . ~.C1-.ç;c ..... 'r.'.<;:?-..~L?'n.~ ....................... .. 

~ ..... ~~ .... z...Vo\.\. ..... ç;l.le:4:~ .... ck.. :.~.Q;Ç:~ ..... ~eJ.d ... op .. !'~'Y~'~""""'''. '' 
...... z.9.":":'.~r: ..... S.~!:::;u-.. ~.L~ ..... . \.~ . .. . ~ .... p .. 'R)c.cl ..... i":\·Ct .. J.~~d:41Scà.cl·' 
...... ~~~3~.:> .... ~ . .-:"'I •••• c~k.-e.-.-..vû9.r.b~\ó .... v.Ç,s<? .... P.Qno.E:.R.I.\.: .... . 
...... :t>..~ ..... 6!-~.~ ..... 6~~\\-... \x<.:o):-6.~d..e~k ... de~ ... ~\..b:5i:di ~ ......... . 

~:::::::~::::Iö.~:~:~h:~r::::::;:~~(~S~~::::d:~:~~::::~~::::~;.:~;~: 
........ ~1':-:'çlMç..;>kl":l~ ....................................................................................... . 

. ~ .... ~k. .. ~.\r.-.d .... ~ .. h.9.s:<CJ~ .. ~ ... ... ~9.~ .... ~ .... ~h."-'.\.~r:-~ ... hJ?I~.c;.a-.I . 

........ . \.t.~c~()kW.~., .. Qb(;..<=.G..~p~bd .... M o.ç.;>c ... kt .... tG(';\d.7>.Ç.,-=,~.7 .... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten. Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Mijn gegevens 
Naam: Mevrouw H. Sanders 
Straat + huisnummer: 
Postcode + Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

Ik spreek in als : particulier 
Mijn inspraak: 

o 

Nieuw Buinen 

0617 

Dl) UUL fJ.{l" 

Er heerst onrust in mijn dorp. Onrust die ik eerst naast mij neer wilde leggen met de 
gedachte dat het allemaal wel mee zal vallen. Maar nu ik me in de oorzaken van de 
onrust heb verdiept, begin ik me ook onrustig te voelen. De kwestie: wel of geen 
windpark in mijn woonomgeving. 

Ik heb me verdiept in vraagstukken, de ingediende bezwaren en de argumenten voor en 
tegen. Deze hoef ik hier niet opnoemen, want deze zijn u zeker bekend. Daarbij vraag ik 
me het volgende af. Zelf werk ik bij een energiebedrijf. Ik begrijp het belang van nieuwe 
energiebronnen. Het bedrijf waarvoor ik werk heeft daarnaast ook het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. Nu vraag ik me af, is een windpark 
in de Drentse Monden maatschappelijk verantwoord? En voeren de partijen die hierin 
betrokken zijn maatschappelijk verantwoord ondernemerschap? Daarnaast werk ik op 
een afdeling die zich met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) bezig houdt. 
Ook deze onderwerpen roepen bij mij vragen op als ze loslaat op het plan van dit 
windpark. Wat zijn uw antwoorden op de volgende vraagstukken: 

Veiligheid: voor de leefomgeving van mens en dier, 
Gezondheid en Welzijn : geluidsoverlast, lichtbakens, slagschaduw, elektrische 
hoogharmonische velden, stroboscoop effect, gemoedsrust, 
Milieu: belasten omgeving, aantasting natuur, 
MVO: vermindering toerisme, afwezigheid overleg boeren en overige bewoners, 
aantasting woonomgeving, onze gemeente en de provincie (voorlopig) niet 
betrekken bij de besluitvorming, 

Op grond van de hierboven door mij aangedragen vraagstukken verzoek ik u waar nodig 
aanvullend onderzoek uit te voeren. 
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ONTVAN N 

30 JUL 2011 
Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

u w gegevens . 

Naam: ..... Ho. .m ~""""""'!":""""""""""/" "" """"""""""""" ••• lieF I mevrouw 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: ..... . 

U spreekt in als: 

ti Particulier 

J 
. .. . C\.lC?,. b.2 C0.~~·.: ::::: .... : : ...... : .. :~: :'.:::::::::: :'.:: 
- ~ . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: .... .... ........... .. .. ................. ... . .. ........ .. ..... . 

Uw inSpr~a~j . _ C> / .. 

'S · ~bO ···~'f.··j>3~··/G ... b?~L.nJ.?t.c::9r.o..nëY 
l02 .. .. Q ... t:e~\ ... l::x;;\.os. " 2:)... .. ... X .. ... . ... 
~\~~~~:~~.: .. ~\:~;: :)~:~~ :~~\~:l~ 
G~\e .. cb\ ... }?2\ec;,l:: ..... ~/b.U"OO'~C\ .~Ç? .. \ . _:~.l: .. ~ba::Jd 
dcor:; .~6.l .2 .. o/.è>. .. ~\.: ... ~.\dl.c? ...... ..... ....... . 
. l) LDC .. l:'\.. ... \.cb~~ .. ..... .. ........................ ..... .......... ...... ............................ .. 
. ~\QY.J .. ~n.\G.~ .. ~ .. é?l:ÇJ.Ç?vG:.d.!C\.fCO.-U:. .. cp. .. 6 .u..6td tè> 

........ ....... .. ......... _~'og:XY.nè\u.l:.) .!~\~Qo~\cv.:t ........ .. 

... .. ...... .... .. ........ _~C'Cl,rdec\aL:u:u .. ~ h ... .. .... .. ... ..... ........ . 

................. ..... .... _.yv.<ru~~~~~.\X? .\.t. ~ ··3· ····clc. ··· ····· · ·· ·· · ·· · .. · 
Pa··· ·· ···f ·········_· .\ar.:x:::-r~.'t'd~\0~\cr:c:!Cl?i .... .. .. .......... .. .. .... ..... . 
.. ~h·· .lB ··~·· ·\J·c3:.?'r.7. · ·\~tOCJ.. ... oe.blc=cl .... ~r.d.b ..... ... .. . 
. 0d.u.-bEÎ.~c:? .$b\~\., ... L;e9 .... r.GLL-Y.Y.1h.Q: .. , .. . Q.cg .... L)(?..~ .. -
~.\Cb~· ·· · · ····· T ... b.h.l.lb~ ·· ·_·· ········ ·· ···· · ·~ ·· ···· ··· ····· ·· ·N · · ·· ... ... ......... . 9G.2.0 ...... L:)t..x.'JQ . . ~ .. .. LY.:) ... . P:c?o.l±X? .. ~> ... ./...q2. ...... ..... .. . 

~y~~e\ ::-,::> CC:UCC\ Oo)cYYJtc /~r-'e-eJ-x?'!JI~ 
\ Op \ proffil: 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 



0619 

Inspraakformulier windpark De Drentse Mo~den 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

30 JUL 1011 

Uw gegevens: 

Naam: . Me.v~ .<;,k\Ç?~~b~&.. .. .I.J\" .~ . EJ.4 .. k.R~; .b.(a.. ................. heer /mevrouw 

Straat + huisnummer: 

-Postcode + Woonplaats: . .Si.~kR~.'-!.AA-.~ .................................................... . 
Telefoonnummer: ................. .' ............................................................................................ . 

E-mailadres: . . .......................................... " ............... . 

U spreekt in als: 
'I( Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .............. ........................ . 

••• ••• •••••• ••• •••••• •••••• ••• ••• •••••• • ' ••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0' •••••• 

•••••• ••••••••• ••• ••• • 0 ............................ .............. ... . ... 0 •••••••••• ••••••• '0' •••• o ••••••••••••• 0 •••••••• 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

L __________________________________ _ 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

. ONTVANGE~ 

J (J JUl 11111 
Uw gegevens: 

Naam: ... -:- .. ~r.Q:~ . 0Je:.a.: .................................................. Ae8r Imevrouw 

Straat + huisnummer: , 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: ... . 

E-mailadres: ..... 

U spreekt in als: 
él Particulier 

.oio ...................................................... . 

. 'f'{}\..-.~.~I ~.(,C\\x:-C\~ .................................... . 

. ............................................................ . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

.... -:\e .. ncc,c ... 0. .. i.cc:\v:Y:'l.CI~~ ... Op .... --:-e. .. C1lC h. i ~ .. Ç:t~k'ir.\C'J. .. \.)Qlr':'\ .. . 

..... 0·~() ·~9Lt-~ .. i.~ .. de ... {:,c:1t:Lte ... c;.~:") .<j QUl (-:!~) ................................ . 

•••••• ••• ••• ... ....... ••••• ••• ••• ••• ••• ••• .... ••• ••• .o ........... .o • .o.o ••••••• Oio ••••• 'O • .oio •• 0 •••••••••••••• .o • .o.o • .o.o •• .o •• .o ••••••• 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

Uw gegevens 30 JUL 1011 

Naam: .. .. . .. D .... ... /(oo. .r.:/n.lAo.(-6 ...... ...... .... .......... ...... .. ... ... .. .. .... ..... heer / mevrouw 

Straat + huisnummer: . ... 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer 

E-mailadres: . . ... 

U spreekt in als: 

liit.. Particulier 

D Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ... . . . .... ..... .. .. . .. . .. . ... ... ..... ... . . . ... .... . . .. ... .. .. . 

Uw inspraak: 

· .a/ ..... ... . -h/ al ... A.Quat. .. .. d.áf:. .. i.n .... . v.o. 0.. r. .. d ........ w.Çt.qr.d. ~ ... .. .... . 
....... ... .. ... .. . an .. .. de.. .. .. · .0 . 0 ,.n!I.f2n .... j . .l/.I.h ..... ... W02 ..... ........... .. ... ... .. .... .... . 
· .6( ...... .... a!:J .... ver f...oap ... {/:Ot.h .;O n . s .. .. ó .tAA.-:o .J .. .. w. i/ltm ..... ç!~ .. ....... . 
· .. ... ..... ... ... . m. /r.1 . 5.. e~f:} ..... IJ .! r;r ... a. ~ó. ... n (!J' ... W .el. ... wo.. n f?!:? .. . ~ . ... . . . ... . ... . 

c/ ..... .. .. . jjoe ... (.5 . .. . h.el:· ··· /.n~ ·· ·hhd·· CJeLU.çd.: LJ~r::~ · ··· · .... .... . 
.... ... ... ..... ... 8.'er.n .$ .. h .a .. &h .. .. .t.~ ..... ... d .... au.~-e.l9 .... .... ...... ~ ... .. .. .... .. . 
........ ...... ..... verre.-.. a{s.~an .d .... t.e. .... . 60. t:.@ .. ' ....... ... ... ... .. ... .... I " ....... ... ... . 
· .0..1 .... ...... Ho4;.efitl ... er: .... .. &20. ti eet ... . lJ. a.n. d. e.-.... . t!?P.(~fJ. ~ ... . Ko.fh.~ ... . 
.... .... ..... .... êc. ... .Rtj: D ..... w.c.h ... w d ... meer.. .:.le.!;;JedeY.:i ......... ...... . 
..... ... .... .... .. w.ao.cr.. ... !l.e .. .. !J.e.bO'w.0,.) .. ... .. .. h-0.n .... t(n .. . . . WO~ .. ..... ... . 
e/ ....... .. Oo.k.. .. J!O'6r .... (;tec . . Î/.rl'd.s ... ~ .. .. evn.oler. .... pller. .. 7 ... . . . 

..... ...... .. ... . S .oa eten .... :: .:: ... hef/. .... . 'O' ;q(~kgt ······ ./ .. ... ·l;;;;, ········ · ... . 

. (/ ........ ... H.~.6.~.~ ........ ... (j .... .. na!J .... ... u.$. ... .. .. n ···· ·~··· ···· ·· ·· · · ·· 8~1-:-J · .. · 

... ....... .... ..... Ovj.~ ... ... b.Ç(,.t-g.fZ-1:: .r ............ ....... ..... ............. ..... ... ... ... .. .. ... ..... ...... .... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 , 2250 AE 
Voorschoten 
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ZIENSWIJZE: 
20 

Afz. fam. J.H. Hospers 

ONTVAN EN 

30 JUL Z011 

Tweede Exloermond 

HH, 
Hierbij mijn zienswijze volgend op de kennisgeving: 
"Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden", 
hierna aangeduid als "startnotitie". In de definitieve "Notitie Reikwijdte en Detail" 
wordt aangegeven welke informatie in de MER opgenomen dient te worden. 

Wat moet naar mijn mening worden onderzocht en op welk detail nivo om bij te 
dragen aan een goed onderzoek en juiste besluitvorming t.a.v. dit project. 

Aangetekend verstuurd, d.d. 07-07-2011. 

Gestuurd naar: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 
0703798979 

Kopie naar: 
platformstormborgerodoorn@gmail.com 

Te onderzoeken: 

In de MER zou huurvermindering moeten worden opgenomen cq. toegelicht. 
Hierover wordt niet gesproken in de startnotitie. Ik zie dit als een tekortkoming 
van de initiatiefnemers. 
Ik zou u willen verzoeken dit uit te zoeken tot in detail. De direct betrokken 
bewoners in de regio hebben recht op volledige informatie. Ik verzoek u hier 
recht aan te doen. 
Ik attendeer u hierbij op een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 12 
Mei 2011(UN:BQ4864). De WOZ waarde werd hier gehalveerd. De waardedaling 
betreft in dit geval maar liefst 50%. De CZB werd gehalveerd. Voor huurders 
dient uitgerekend te worden hoeveel huurvermindering door schade kan worden 
toegekend. Maak de randvoorwaarden duidelijk aan de bewoners in de regio. 

Ik verzoek u Stichting Platform Storm en mij op de hoogte te houden van B.lli: 
ontwikkelingen. 

Bij voorbaat dank, 

Jan Hospers 



ZIENSWIJZE: 
21 

Afz. fam. J.H. Hospers 

0622 

ONTVANGEN 

30 JUL 2011 

Tweede Exloermond 

HH, 
Hierbij mijn zienswijze volgend op de kennisgeving: 
"Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden", 
hierna aangeduid als "startnotitie". In de definitieve "Notitie Reikwijdte en Detail" 
wordt aangegeven welke informatie in de MER opgenomen dient te worden. 

Wat moet naar mijn mening worden onderzocht en op welk detail nivo om bij te 
dragen aan een goed onderzoek en juiste besluitvorming t.a.v. dit project. 

Aangetekend verstuurd, d.d. 07-07-2011. 

Gestuurd naar: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 
0703798979 

Kopie naar: 
platformstormborgerodoorn@gmail.com 

Te onderzoeken: 
Draagvlak 
De onderbouwing c.q. het draagvlak voor dit project is onderzocht op basis van: 
Het "opinieonderzoek windenergie" dat in opdracht van de Raedthuys Groep door 
bureau Newcom Research Consultancy BV in 2008 uitgevoerd onder een 
"representatieve groep" inwoners van Drenthe. Dit stuk bevat alle elementen van 
een onderzoek waarin de uitkomsten naar de opdrachtgever toe zijn 
geïnterpreteerd. Er wordt onder andere draagvlak gesuggereerd terwijl die er 
niet is. Voor detailinformatie kunt u betreffende onderzoeken inzien via de site 
van platformstorm. Ik daag u uit dit mee te nemen in de besluitvorming 
aangezien dit strafbaar is. Een straf rechterlijk onderzoek is hier op zijn plaats! 
Deze zaken tot in detail uitzoeken. 

http ://www.platformstorm .nl/documenten/Opinieonderzoek%2Owindenergie%20 
een%20aanfluiting.pdf 

http ://www.platformstorm. nl/documenten/ startnotitie.pdf 

Ik verzoek u Stichting Platform Storm en mij op de hoogte te houden van ~ 
ontwikkelingen. 

Bij voorbaat dank, 
Jan Hospers 



ZIENSWIJZE: 
22 

Afz. fam. J.H. Hospers 

0622 

Tweede Exloermond 

HH, 
Hierbij mijn zienswijze volgend op de kennisgeving: 
"Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden", 
hierna aangeduid als "startnotitie". In de definitieve "Notitie Reikwijdte en Detail" 
wordt aangegeven welke informatie in de MER opgenomen dient te worden. 

Wat moet naar mijn mening worden onderzocht en op welk detail nivo om bij te 
dragen aan een goed onderzoek en juiste besluitvorming t.a.v. dit project. 

Aangetekend verstuurd, d.d. 07-07-2011. 

Gestuurd naar: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 
0703798979 

Kopie naar: 
platformstormborgerodoorn@gmail.com 

Te onderzoeken: 

Slagschaduw is zeer aan de orde aangezien de lintbebouwing van zuidwest naar 
noordoost loopt. In mijn geval kun je de conclusie trekken dat als de zon schijnt 
en de windturbines draaien, ik steeds last zal hebben en velen met mij van 
slagschaduw in de avonduren. Het buitenleven zal onaangenaam verstoord 
worden. Tevens dient onderzocht te worden of het effect versterkt wordt door de 
combinatie van meerdere molens. Ik verzoek u dit alles beter te onderzoeken tot 
in detail, aangezien hier veel te gemakkelijk aan voorbij wordt gegaan. Dit heeft 
verregaande gevolgen voor de direct omwonenden. De wettelijke plicht molens 
stil te zetten bij overlast van slagschaduw is niet benoemd. Laat staan de details 
die voor de direct betrokkenen zo van belang zijn. Geef details weer en kom met 
feiten. Wat zijn de regels hiervoor. Wat gaat de initiatiefnemer hier aan doen. 
Wat wordt ons toegezegd. Tot in detail uitzoeken. Wat is de invloed als je buiten 
staat. Zoek dit uit. 

Ik verzoek u Stichting Platform Storm en mij op de hoogte te houden van ~ 
ontwikkelingen. 

Bij voorbaat dank, 

Jan Hospers 
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Afz. fam. J.H. Hospers 

0622 

Tweede Exloermond 

HH, 
Hierbij mijn zienswijze volgend op de kennisgeving: 
"Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden", 
hierna aangeduid als "startnotitie". In de definitieve "Notitie Reikwijdte en Detail" 
wordt aangegeven welke informatie in de MER opgenomen dient te worden. 

Wat moet naar mijn mening worden onderzocht en op welk detail nivo om bij te 
dragen aan een goed onderzoek en juiste besluitvorming t.a.v. dit project. 

Aangetekend verstuurd, d.d. 07-07-2011. 

Gestuurd naar: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 
0703798979 

Kopie naar: 
platformstormborgerodoorn@gmail.com 

Te onderzoeken: De regio is aangeboden te participeren door het aankopen van 
obligaties. Deze groep zal het risico dragen voor de bedenkers van het plan. Ik 
vind dit ontoelaatbaar en verzoek u dit tot in detail inzichtelijk te maken inclusief 
het risico dat gelopen wordt. Hoe ver kun je gaan. 

Ik verzoek u Stichting Platform Storm en mij op de hoogte te houden van ~ 
ontwikkelingen. 
Bij voorbaat dank, 
Jan Hospers 



ZIENSWIJZE: 
26 

Afz. fam. J.H. Hospers 

0622 

Tweede Exloermond 

HH, 
Hierbij mijn zienswijze volgend op de kennisgeving: 
"Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden", 
hierna aangeduid als "startnotitie". In de definitieve "Notitie Reikwijdte en Detail" 
wordt aangegeven welke informatie in de MER opgenomen dient te worden. 

Wat moet naar mijn mening worden onderzocht en op welk detail nivo om bij te 
dragen aan een goed onderzoek en juiste besluitvorming t.a.v. dit project. 

Aangetekend verstuurd, d.d. 07-07-2011. 

Gestuurd naar: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 
0703798979 

Kopie naar: 
platformstorm borgerodoorn@gmail.com 

Te onderzoeken: 
De plannen voor een enorm geclusterd windmolenpark liggen klaar en de 
bewoners in de regio zijn verrast overrompeld en buitenspel gezet. De gevolgde 
procedure is zeer bedenkelijk. Ik verzoek u uit te zoeken of hier een 
procedurefout is gemaakt. 
Zoek ook uit of twee plannen samengevoegd mogen worden voor de beoordeling 
in 1 MER. Waarschijnlijk betreft dit een procedurefout. Ik wil graag gedetailleerd 
op de hoogte gesteld worden. Er dient een representatieve enquete plaats te 
vinden onder de direct betrokken bewoners zonder gemanipuleer! Draag hier 
zorg voor. 

Ik verzoek u Stichting Platform Storm en mij op de hoogte te houden van ~ 
ontwikkelingen. 
Bij voorbaat dank, 
Jan Hospers 



ZIENSWIJZE: 
27 

Afz. fam. J.H. Hospers 

0622 

Tweede Exloermond 

HH, 
Hierbij mijn zienswijze volgend op de kennisgeving: 
"Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden", 
hierna aangeduid als "startnotitie". In de definitieve "Notitie Reikwijdte en Detail" 
wordt aangegeven welke informatie in de MER opgenomen dient te worden. 

Wat moet naar mijn mening worden onderzocht en op welk detail nivo om bij te 
dragen aan een goed onderzoek en juiste besluitvorming t.a.v. dit project. 

Aangetekend verstuurd, d.d. 07-07-2011. 

Gestuurd naar: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 
0703798979 

Kopie naar: 
platformstormborgerodoorn@gmail.com 

Te onderzoeken: 
Ik verzoek u tot in detail uit te zoeken of we kunnen uitwijken naar offshore, 
boven Schiermonnikoog, aangezien hier plaats is voor vele duizenden MegaWatt. 
Er zal synergievoordeel te halen zijn die zo groot is dat de kostprijs dan 
vergelijkbaar is met plaatsing onshore. Neem een voorbeeld aan Duitsland en 
Denemarken en ga samenwerken offshore. 

En nog een: cluster offshore en niet op land»»»» zie Denemarken. Dit 
verdient nader onderzoek. Zoek tot in detail uit waarom dit in Denemarken kan. 

Ik wil uitgezocht zien wat het plaatsen van een windturbine in zee netto kost ten 
opzichte van een turbine in de wind luwe Veenkolonien gedurende de levensduur. 

Ik verzoek u Stichting Platform Storm en mij op de hoogte te houden van il!!g 
ontwikkelingen. 
Bij voorbaat dank, 
Jan Hospers 



ZIENSWIJZE: 
28 

Afz. fam. J.H. Hospers 
- - - -

0622 

I Tweede Exloermond 

HH, 
Hierbij mijn zienswijze volgend op de kennisgeving: 
"Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden", 
hierna aangeduid als "startnotitie". In de definitieve "Notitie Reikwijdte en Detail" 
wordt aangegeven welke informatie in de MER opgenomen dient te worden. 

Wat moet naar mijn mening worden onderzocht en op welk detail nivo om bij te 
dragen aan een goed onderzoek en juiste besluitvorming t.a.v. dit project. 

Aangetekend verstuurd, d.d. 07-07-2011. 

Gestuurd naar: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 
0703798979 

Kopie naar: 
platformstormborgerodoorn@gmail.com 

Te onderzoeken: 
Mocht eea toch doorgang vinden verzoek ik u de windturbines te verdelen over 
de verschillende gemeentes(Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn en AA en 
Hunze). Dit zal meer draagvlak vinden. Dit tot in detail uitzoeken. 

Ik wil graag antwoord op de vraag of het mogelijk is 2 deelprojecten voor de 
startnotitie en de te volgen MER te clusteren. Dit werkt in de hand, dat een en 
ander onder de crisis- en herstelwet komt te vallen. 
Zoek in detail uit of dit een procedurefout betreft. 

Ik verzoek u Stichting Platform Storm en mij op de hoogte te houden van ~ 
ontwikkelingen. 
Bij voorbaat dank, 
Jan Hospers 
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ONTVA r., EN 

30 JUL 2011 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monde 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

0624 

NTVANGEN 

30 JUL 1011 

Naam: .............. .:1 . ~ . ).lQI-:\ .... W!~,\."= .. J..e .~ ........................................... heer IUili;l9Q,J 

Straat + huisnummer: .... 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: . 

E-mailadres: ...... . 

U spreekt in als: 

X Particulier 

. .......................................................... . 
.... Vql.~r:-:~Ç?~ ...................... .. . .. 

o Vertegenwoordiger van organisatie 1 bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

. YJ.~i·· ... k.~~ ..... V.9.à~ .... ~.?~ ..... v.: .~~~ .. l4.&.f.Q{ Co .. »-Y.'!?f':\ g .e..';3 ~ .k~.~Ç?-vt ~ 

.. w.?> ... v.~.h ..... h4. .... ~v.:11 .~ke... ..... w.e.sJ~~ ... hÇ.(<=ïJ:-: ... h.e0..7: . J::~(~.c2.. .J?.~ . 

.. Yv.e: ... 1:-~h ... h~k ... c:;/ .ÇJ.F:t.,:-.~w... ... .. !\Jr.$.'r .~~ ... x·'('l~,l:: .d~ .. .p.lRt~.~J.~. v.0..L--\ 

.. w. Jk:td~.ol~~ ...... ~~ ..... d.I. ~ ... '.5<;~ b.l~d ..... O.~ ... .d~ .. . v.~ ~e. Jn .d"~ ... t!?det.-e-,,: 

...... t) ... :-:-:IdlVo\d.e.J:-:-....... :3*.lkt.~ .d .) ..... b~LI,.o. h .. l/:P.t-0.t:-:~ ./' ... S.f?:.:?-: .,~~h.~'I'v.~!~~!jli\~J.~ 

...... tt ...... W.a.Al7~ ...... 'r.~.~ ..... c.y.\..s. ..... hY.f.w. .... (w..Q.7....."'i . ht.a.~k ... Y.~I;; .~'?1..q.~cl • 

...... . ..... w~br~h k~ ..... v.""'v,.. .... o.I~ ...... ~.~ ~.~I-=\ •••.• t:Y.\.J~d~l7: ... .L~~.r.~.~ 

............ C{ .j:.~. ~.~k).d.e... ...... a.t?t.v:I.l .. r;?l,l.< ....• ~Il":\.d . . ~~ ... d~ ... ~.,.\x;.~:7 .. .$.~ho~ 

...... t> ...... M.l\-:-.d~d::-...... W.~v.:h ........................................................................... .. 
·· .. · .R. .. · .. ·5·l:':':o.l~-:4?-....... L.f? e:5J".~ .~ .............................................................. . 
.. ... ......... . Q.~~~ ..... "'. dl.,.,.,.. i..<. :("""\"""'''1'' ... \U?..,. . ... b.o<.k··3 .eb,~.. . 
............ 4f~:~~~· .... v.o..s~~~······ .. · .. · .... ·· .. · .. · .. · .... · .... ·· ...... · .. .. 
.. ... . ...... 1:: \1...$ ......... l.$. ........ "~3" .................. ... ..................................................... . 

:~:;:~:l~~l:::::b~:~:~:::::y:~~;;;;:. ::+. :::~:~~::;; :~~:::: ;.p ·;.~e. I 

~ G-;~·~·~ ···=:····~~~~~~~~:~~~·~·l ··l · ···· ············· .. 
f ,..-J """'~ E. ""4'1.. -"-~/1 j,.~"5<1dR<$ U 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AB 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 0 'TVANGEN 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

30 JUL ZU11 

Uw gegevens 

Naam: ..... ?· .. .y.~ ... W .. ~~ .................................................... ~/mevrouw 
Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: . ç 
E-mailadres: . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

. ............................................................ . 
.. ~ .V~l~ ............................................. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

uw~: .... 

··············~··~··~····~···~~···»~·d~~····,· 
..... ~.~F-... ~ .. ~ .. ;~".~!~.~.~ ........ ;.~ . 
.... ~.~.: ..... ~ .. ~ .... ~ .. ~ ......... ; ................. ~ .... ~ . 
.... ~ .. ~.~.~ ... ~ .. ~ .. ; .!'\~ ... H-~ ... ~ ... 0.~ ..... .. 
.... ~ .... ~ ... ~ .. ~ .. , ....... G; ............... ~ 
.. î~ .. ~ .. ~.~.,L .......... ~ ............ ~ ....... , ..... . 
.... V~ ... ~.~ .. ,. ... ~~ ................... .. ~ .. -Y. ... ~ .. 
.... ~çi ....... ~ .. ~ .... ~ .... , ..................................................................... .. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

.......................................... ... ................................................. . ........................................................ 

............................................................................................................ . ............................................... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AB 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Gegevens 
Naam 
Adres 

B eSTEMMING 

Telefoonnummer 
GSM 
E-mailadres 

Inspraak als vertegenwoordiger van de 
Functie 

De inspraak: 

de heer F.F.J. Schouten 

Valthe 

Stichting Bestemming Borger-Odoorn 
Voorzitter 

ONTVANGEN 

30 JUL 2011 

De Stichting Bestemming Borger-Odoorn acht de paragraaf betreffende de sociaal 
economische aspecten zoals genoemd in de Concept Notitie Reikwijdte en Detail 
ontoereikend voor de gevolgen van de bouw van het voorgestelde windpark. Toerisme is in de 
betrokken gemeenten een belangrijke generator van werkgelegenheid in sommige gemeenten 
is dat één op de vier banen, in andere gemeenten één op de vijf banen. Er is de afgelopen jaren 
door de locale en provinciale overheden en maatschappelijke organisaties heel veel in de 
toeristische ontwikkeling van het gebied geïnvesteerd. De effecten van die inspanningen staan 
door de in de notitie geschetste ontwikkeling onder druk. Wij willen de sociaal economische 
paragraaf dan ook uitbreiden met een onderzoek naar de gevolgen voor de toeristische 
aantrekkelijkheid van het gebied. Dit onderzoek moet plaatsvinden op drie niveaus: 

1. De effecten op toeristische aantrekkelijkheid binnen het gebied van het windpark en 
het effect dat dit zal hebben op de frequentie en de duur van het bezoek van recreanten 
en toeristen. Gerelateerd hieraan de effecten welke dit zal hebben op bestedingen bij 
recreatiebedrijven, horeca, accommodatieverschaffers en de middenstand. 

2. De effecten op toeristische aantrekkelijkheid buiten het gebied van het windpark maar 
binnen de Hunzevallei en het effect dat dit zal hebben op de frequentie en de duur van 
het bezoek van recreanten en toeristen. Gerelateerd hieraan de effecten welke dit zal 
hebben op bestedingen bij recreatiebedrijven, horeca, accommodatieverschaffers en de 
middenstand in de Hunzevallei. 

3. De effecten op toeristische aantrekkelijkheid buiten het gebied van het windpark en de 
Hunzevallei. Het effect dat het windpark zal hebben op de frequentie en de duur van 
het bezoek van recreanten en toeristen op de Hondsrug. Gerelateerd hieraan de 
effecten welke dit zal hebben op bestedingen bij recreatiebedrijven, horeca, 
accommodatieverschaffers en de middenstand op de Hondsrug. 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Ot-nVANGEN 

30 JUL ZOl1 
Naam: 
Straat + huisnummer: 
Postcode + Woonplaats: 
telefoon 
E-mail: 

U spreekt in als : Particulier 

Uw inspraak : 
Lokatie: 

Dhr. G. de Jong en Mevr. H.O. Luttjeboer 

2e Exloermond 

Ik vind dat de rijksoverheid in eerste instantie moet kijken op welke plekken het plaatsen van 
windmolens het meeste rendement opbrengt. Dat is niet op deze locatie zoals de windkaarten het 
laten zien. Waarom word dan iedere provincie verplicht om van deze onrendabele dingen te 
plaatsen? Je zou toch zeggen plaats ze dan op de rendabelste plekken, 
Het nijgt ernaar dat de initiatiefnemers hiervan gretig gebruik maken om de subsidies (ons geld) die 
hiervoor bestemd zijn mooi in eigen zak te steken anders hadden die ook wel een betere locatie met 
meer rendement uitgezocht. Overheid verruim je blik en kijk eens om de regeltjes heen en ga ons 
geld niet steken in projecten die op voorhand al niet uit kunnen!!!! 

Gezondheid: 
Dan betreft het de gezondheid. Als je diverse onderzoeken v.w.b. Windmolens doorleest, dan zitten 
er nogal wat haken en ogen aan als je binnen een straal van 2 km woont en daar zit ik echt niet op te 
wachten. 

Sociaal- economische aspecten: 
Daarnaast voor mij een punt wat heel zwaar weegt. 
Ik schat in dat de burgerhuizen straks onverkoopbaar zijn als we tussen de molens in zitten. 
Iets wat onverkoopbaar is heeft ook een prijs van nul. Er staan in de brochure alleen maar 
positieven dingen voor de omgeving maar zie over dit niet onbelangrijke punt niets staan ! 
Mijn vraag is dan ook, word hier ook aandacht aan besteed en hoe worden de inwoners schadeloos 
gesteld????? 

Ik wil graag persoonlijk op de hoogte worden gehouden! 

G. de Jong. 

H.O. Luttjeboer. 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 
Naam: 
Straat + huisnummer: 
Postcode + Woonplaats: 
telefoon 0599671278 
E-mail: geen 

U spreekt in als: Particulier 

Mevr. F. Bugel Suk 

2e Exloermond 

0628 

ONTVANGEN 

J a JUL 2011 

Geluid, Ik ben bang dat ik straks niet meer kan slapen vanwege geluidsoverlast. 

Natuur, Wat gebeurd er straks met aanwezig wild ? 

Landschap, Ik vind niet dat windmolens in dit gebied thuishoren. 

Geld, Wat gebeurt er met de waarde van de woningen en wie stelt ons schadeloos? 

F. Bugel Suk. 



Roland Beyer 
Stationslaan 40, Stadskanaal 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Ik spreekt in als: Particulier 

Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 223, 2250 AE VOORSCHOTEN 

28 juli 2011 

Onderwerp: Zienswijze particulier 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

0629 

ONTVAN EN 

30 JUL 2011 

De Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden ligt voor eenieder ter 
inzage. De mogelijkheid wordt geboden tot het geven van een zienswijze op de onderhavige 
Concept Notitie. Als particulier maak ik gebruik van deze mogelijkheid. 

Mijn inspraak: 
Mijn zienswijze is dat zo spoedig mogelijk gestopt moet worden met de ontwikkeling van het 
windpark De Drentse Monden. 

Toelichting op deze zienswijze: 
De Concept Notitie Reikwijdte en Detail, gedateerd 16 juni 2011, roept veel vragen op, is op vele 
aspecten onduidelijk en laat mij vooralsnog in grote onzekerheid. 

Mijn bezware zijn: 
1. Als kunstenaar laat ik me vaak inspireren door het weidse landschap van de 

11 De Drentse Monden 11 • Door het installeren van een absurd grote hoeveelheid van windmolens 
wordt ik in het vinden van geschikte onderwerpen erg belemmert en is het in mijn ogen een 
grote horizonvervuiling. De grote, hoge windmolens verstoort het unieke en weidse beeld van 
11 De Drentse Monden 11 en horen niet in het vlakke landschap. 

2. Daar het gebied door de komst van deze objecten ernstig wordt aangetast zal de waarde van 
mijn huis (en ook van alle zich hier bevindende huizen) sterk dalen. Er kan zelfs een 
vraagteken geplaatst worden bij de verkoopbaarheid van de huizen in dit gebied. 

Ik vertrouw er op dat u bovenstaande zienswijze laat meewegen bij verdere besluitvorming. 

Hoogachtend, 

1~.{~./ 
Roland Beyer 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ONT 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail '''G EN 

3 0 .If1L 2011 

~:'~~~.~./.t.q({.(Ç~ ... _Ii~/Î1.tfi& ... .. ............. .. ............ ....... .. ..... 8 ' mevrouw 

Straat + huisnummer: ... 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: . .. .. 

U spreekt in als : 

111 Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ... ... ...... . ......... ........ . . ... . .......... .. .. .......... .. 

Uw inspraak:: 

@D.~···!J~·4.q~··1«~.df.·····!J~:k.9. h. . i(t.M.e.~ : ... /!.0~ ..... '?7:9'4. .. . 
.(o/! ... 'óJ(c.~.c .!'] .. z.'J".~.0:fl . : ~4.~ .~/'() ... .. IS. .. .. I?J •. J. .. J.~ .. .... .... . 

.. . 5.')7-uI ......... e. ./ .... .. k0. ............ ~ ..... .1 7r/,····· .. · .. · .. ·· .. · .. ··· .. · .. · .. .. · .. ·· .. ·· .... .. 

:: fJ~::::~~::::~;Û~ : : :: ;;;;~1.;)ë.~ :::.::d.it;;e;ï.~~l:: :.: :~:~ 
.. :k./:;2, e.k 'cl .... /é'." ;:. . et. '" . ··t K.o/ Co .~ l,k.lr. e. .... //. .. :'1. b.· .... 'fj /? ........ . 
· ~f.~~:· ~f;::~~"~~::·:·:~::::!: ::::::~~:::~~::~~~~=~::~::~g 
a······ .... ·· : ·········~ 1 .. ·· .;Z.: .. .. ......... ... .. ..... ; .. ..... ..... ,Z ........ ... .. 'i ................. . ~ . . 

.... t!1·?·(il ~'J ....... l .. ) .. ;,~ç/~1!.6 ..... k?, ,~dn!·d · · ~.s: .. .. .. $. . fI~/!:, . · kä~ .. Jr·· ······· /. ·· ~ ... '~J" ct ... ... T ' ·'''1''b.d; .. · ~ ........ Vh .... <:4 .... JJ ..... !f? ... .... .. 

.... l .. .1?./l~:.~ ...... ~, ..... ..... ~'1~.f~~/k14~ ... A.9.J.'t ..... ... ................ .. ........... .. 
~)····N;j·;~·· · · L ... 'J~ ...... . · ~) · .. ··· · · ~ ··· · I~a;j··· .. ·~~··J .. ······· .. l · .. I' .... · 
l:!:;/· .. ;;. :·'JI ........ · .. ~· ·.. . } .. :. .. (/.t?! ....... ~ ............. J ........... .... r-... Mr .... .. 

.... . .f1J7.l r .... rJJ (. li f:.~. :.. . ... ~~ .. . ?'j. ':~.'. ............................................ .. ...................... . 

0·· · ··~:9·.·;~·hjf:7~~·:::I~~··· ei~~i~·k 
~/,e) c/ G; IJ o~ 1;v-~. ).Jk. / iS I11/1.f#'Je'l j1P1o"- wef&... 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: ~IrG 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 

voo"c~:~ VOl>/{ .effe! !wb~~~ u"Jm-h"s (/0 t oc/Jkt<k,) 
fj) cp J Êt?u, J t6lt..A J,/'·'d '. ~t<',!e" t7/SS/A..- Z';l"- dode ~( 
@ POST;'" tv/"J~~J 0, eh JI/I:e:J€L;,~C!??/ 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail' 0 'TV GEN 

Uw gegevens 30 JUL 2011 

Naam: ...... ?H ...... V.o...n .... d..ett. ... . w.a.a..q ... ........................ ........ ............ heer /fR8'\'i"OUW 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats 

Telefoonnummer: .. .. .. ~ 

E-mailadres: . .... . .. ... . , 

U spreekt in als: 

)( Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .... .. . ........ ..... .......... . ...................... .. ...... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 

::-



0631 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ......... . .......................................................... . . . ................. '" .......... heer / mevrouw 

Straat + huisnummer: ... . . ...... ... .............................. .... ........... . .................... ... ... .... . .. . ....... . 

Postcode + Woonplaats: .. .. ........ ....... : ...................................... . ....................................... . 

TelefoonnUilllner: ............................................... . ...... ......... ............. ...... ............ .. ..... . ... . 

E-mailadres: .......................................................................................... ...................... . 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

•• 'f)~~~~~~~ •• ~~.dJ* •• 0b~ •• ~ •. ~ 
.. enWeA ... ~.tvlQI1S€R .. dtR.. ... ~. ~L.9.n~ . qiblSQ.~ .. 2lel\ ... . 
.. \XX:II2.- ... ~lw~ .. op~ ... ~n. .~ . . D. .... ~ ... . 
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T&-1- '101\ 

-

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Naam: log JM Schipper 
Straat+huisnummer: 
Postcode + woonplaats: 2e Exloërmond 
Telefoonnummer: 
Email adres: 
U spreekt als : Particulier 

Mijn inspraaklbezwaar: 

1. Onacceptabel 
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ONTVANGE 

30 JUL ZOl1 

De plannen zijn jarenlang angstvallig voor de burger stil gehouden. De notitie nu, is dermate vaag dat 
inspraak alleen in algemene termen mogelijk is. Het tijdstip van de aanvraag werd zo gekozen dat de 
inspraakprocedure precies binnen de vakantieperiode valt. Er werd geen mogelijkheid onbenut gelaten om 
de burger buitenspel te zetten. Daarom moet het hele project gekarakteriseerd worden als een achterbaks 
gebeuren. Ik ben van mening dat hierdoor de procedure zijn legaliteit verliest. 
De duizelingwekkende onzinnigheid van het voorgestelde windpark zal natuurlijk niet kunnen leiden tot 
een implementatie. Immers de notitie is gebaseerd op oneigenlijke gronden, een dergelijke omvang zal 
onacceptabel storend zijn binnen de leefgemeenschap en zal grote financiële gevolgen voor burgers met 
zich meebrengen. De burger zal dit nooit accepteren. Zo'n project hoort in alle redelijkheid op zee thuis. 

-Ik wil onderzocht hebben in hoeverre de verwerpelijke handelwijze van de initiatiefnemers indruist 
tegen de intentie van de onderliggende wetgeving. 
-Ik wil onderzocht hebben of de overheid in eerlijkheid en redelijkheid de gevolgen voor de burger 
afweegt of dat men bij voorbaat de kans schoon ziet de onshore windenergiedoelstelling in te vullen en 
de burger hierbij offert, casu quo laat "barsten". 

2. Geen geschikte locatie 
De veenkoloniën worden belast met zeer laag vliegende straaljagers. Je hoort ze niet aankomen maar 
plotsklaps exploderen ze over je huis: je schrikt je te pletter, je hart staat stil. Voorts genieten ze het gevaar 
van de verouderde kerncentrale Lingen op 30km afstand. En daar zou nog eens het grootste windmolen 
park van Nederland overheen moeten waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. 
De overheid zou hier verantwoord mee omgaan: het gaat er niet om of landbouwers windturbines tegen 
forse betaling op hun land toestaan. Maar om de juiste locaties te vinden waar aan de afspraken over 
duurzame energie voldaan kan worden met een minimum aan hinder, schade en gevaren voor de burger. 
Dit project kan niet de bedoeling van de overheid zijn. De veenkoloniën is een uniek gebied dat laat je niet 
voor gewin verloren gaan. Bovendien zijn de gevolgen voor de burgen op alle vlakken onacceptabel. 
Er zijn waarlijk wel andere gebieden te vinden. Ik noem maar: boven de A 7 zijn gebieden en dorpen waar 
de bulldozer over heen kan: er woont vrijwel niemand meer. Of te midden van bosrijke gebieden. 

-Ik wil een gedegen onderzoek in IlOeverre het voorstel strookt met de intentie van de overheid 
verantwoord met de burger om te gaan. 
-Ik wil een gedegen onderzoek naar alternatieve gebieden die wel geschikt zijn en de bewoner dus geen 
overlast en schade bezorgt. Bijv. boven de A 7, In bossen. 

3. Geen draagvlak 
Er zou draagvlak zijn binnen de regio voor windenergie. Natuurlijk is dat zo wanneer er algemene en 
suggestieve vragen worden gesteld aan de argeloze, goedwillende burger die geen flauw benul heeft van 
wat er gaande is. Sturing van vraag naar antwoord mondt bij voorbaat uit in een gewenste uitkomst: 
plaatsing op het land van de grondeigenaren. Want dan stroomt het grote geld (=subsidies =belastinggeld) 
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vanzelf binnen. Een dergelijke modellering van gegevens is een doodzonde voor wetenschappers en 
onderzoekers omdat dit leidt tot keihard bedrog. Dat het onderzoeksbureau dit schaamteloos voor haar 
rekening neemt, is een schande. Er is immers nooit de vraag gesteld waar het werkelijk om gaat: "kunt u 
er mee instemmen wanneer er 110 enorme windturbines met een hoogte van 200 meter rondom en binnen 
uw directe leefomgeving worden geplaatst voor de rest van uw leven". Ik zie alleen maar verbijstering, 
ontgoocheling en woede. De mensen voelen zich overrompeld, genomen en belazerd. 

Ik eis een nieuw fatsoenlijk onafhankelijk onderzoek naar het draagvlak onder de betrokken bevolking 
voor een dergelijk project Een referendum onder alle betrokkenen zou het eerlijkst zijn. 

4. Zakken vullen 
Dit project heeft niet het uitgangspunt duurzaamheid op een verantwoorde wijze binnen een leefgemeen
schap te onderzoeken maar een projectontwikkelaar die eigenaren van landbouwgronden het grote geld in 
het vooruitzicht stelt door het milieu te exploiteren ten koste van de burger. Immers men ziet de kans 
schoon de zakken te vullen voor een groot deel op kosten van de belastingbetaler. Want zonder enorme 
subsidies kan zo 'n park nooit renderen. En die zelfde burger wordt als belastingbetaler ook nog eens 
schaamteloos met de financiële gevolgen opgezadeld. 

Ik wil onderzocht hebben wat dit de belastingbetaler gaat kosten: de bouw plus exploitatiekosten. 
En bovendien of dit verantwoord dan wel wenselijk is in deze tijd van draconische bezuinigingen met 
bovendien de enorme kosten voor Griekenland, Ierland, Portugal, mogelijk Spanje, België etc. voor de 
deur. Ook al betalen de banken mee: het wordt allemaal verhaald op de burger. 
50 miljard garantie! Ik heb de economen niet nodig om te beseffen dat de burger over een paar jaar 
weer tientallen miljarden moeten gaan "bezuinigen". Ik voel naast de BTW, de GTW (Griekenland
tax) en bovendien de ETW (Eurotax) al hangen... Ook in dit licht is een dergelijk project met alle 
gevolgen voor bewoners van dit gebied verwerpelijk. 

5. Ongekend geluidsoverlast 
Het is niet voor niets dat er 6000 Mw offshore wordt gebouwd. Goed gelokaliseerd heeft er niemand last 
van en zo hoort het ook. Duurder, maar dat is ook volkomen verantwoord indien er langdurige problemen 
voor de burger mee kan worden voorkomen. De schade in de vorm van continue overlast: een alles 
overheersende dominantie van gigantische windturbines overal waar men kijkt, staat, loopt of rijdt, het 
fluctuerende lawaai met name 's nachts waardoor veel mensen hun nachtrust verstoort zien, slagschaduw 
overdag dat vanaf een dergelijke hoogte door niets wordt gemaskeerd, 100 knipperlichten ' s avonds is 
gebleken onacceptabel te zijn in de directe omgeving van een leefmilieu zo heeft men ook in Denemarken 
geconstateerd. Daar is men opgehouden op land te bouwen. Nederland bagatelliseert: en het wel en wee 
van de burger telt niet mee? 
Ik verzoek u kennis te nemen van een dissertatie uit 2006: 
The Sound of High Winds: The Effect of Atmospheric Stability on Wind Turbine Sound and Microphone 
Noise. http://dissertations.ub.rug.nl/ faculties/sciencel2006/g. p. van. den. berg! 
Het onderzoek betreft hier een park van 17 1,8 MW turbines met een ashoogte van 98 m en drie wieken 
van 35 m lengte. Hierbij werd ernstige geluidshinder met name ' s nachts vastgesteld over afstanden van 
2km. Het onderhavige project is bijna zeven maal zo groot: 110 turbines van 4 Mw, ashoogte 150 en 
wieken van SOm! Bovendien bevindt het park zich te midden van de leefgemeenschap. Duidelijk moet 
zijn dat de geldende normen (AMvB) dan niet meer toepasbaar zijn. 

-Ik wil onderzocht hebben in hoeverre de AMvB normen hier nog van toepassing kunnen zijn. 
-Ik wil een gedegen onaj1lankelijk onderzoek op basis van de genoemde dissertatie naar de geluids-
hinder met name 's nachts voor de gemeenschap bij een dergelijk immens windpark. 
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6. Laag frequent elektromagnetische velden en volksgezondheid. 
ProfDr Ir Kromhout houdt zich sinds kort o.a. bezig met epidemiologie waarin de gezondheidseffecten 
van blootstelling aan chemische en fysische (elektromagnetische velden) agentia centraal staan. De 
elektrische energie bij hoogspanning vanuit een 450Mw windpark kan een zeer sterke toename van 
elektromagnetische velden met zich brengen. De burgers woont te midden van dat park. Uit onderzoek 
vanuit het buitenland is bekend dat dit over een langere termijn een verhoogt risico op neuro
degeneratieve aandoeningen met zich mee kan brengen. Met name leukemie bij kinderen lijkt significant, 
ook een verhoogd risico op Altzheimer werd gevonden. Deze en andere aanwijzigen geven aan dat 
mogelijke effecten serieus genomen moeten worden. 
Zoals gebruikelijk hobbelt Nederland jaren achter met onderzoek naar dergelijke effecten. Er is nog veel 
onderzoek noodzakelijk. En het wordt ook tijd! Immers: er worden wel windparken gebouwd maar de 
effecten op langere termijn zijn nog niet duidelijk. En hier neemt men de burger langdurig gevangen te 
midden van een "worstcase" windpark zonder de effecten precies te kennen. 

-Ik wil een gedegen onderzoek naar mogelijke neuro-degeneratieve aandoeningen bij langdurige 
blootstelling aan elektromagnetische velden die bij het geplande windmolenpark zullen ontstaan. 
-Ik wil vastgesteld hebben dat de overheid de burger zonder gedegen kennis van eventuele voren 
genoemde gevolgen niet aan elektromagnetische velden geproduceerd door het windmolen park mag 
blootgestellen. 

7. Financiële schade 
Binnen de notitie wordt met geen woord gerept over de schade van 100 tot 150 duizend euro ofmeer die 
tienduizenden huisgezinnen lopen. De huizen zullen (nu al) enorm in waarde dalen; waarden van 50% 
worden genoemd Gurisprudentie). Voor de komst het windpark project was de verkoop al moeilijk. Nu 
zijn de huizen onverkoopbaar want wie wil er te midden van zo 'n extreem verstoord leefklimaat wonen. 

Ik wil onderzocht hebben: 
• Wat zal de invloed zijn op de huizenprijzen en de verkoopbaarheid 
• Waar kan men terecht wanneer de verkoop waardigheid van een huis niet meer voldoende is om 

een bestaande hypotheek bij de bank verlengd te krijgen. 
• Verleent de bank toch, levert dit dan een extra hoge rente op. 
• Waar kan men de waardevermindering ten gevolge van dit project verhalen. 
• Wie garandeert de verkoopbaarheid van de huizen. 
• Ik ben niet zo jong meer. Er komt een tijd dat ik de boel niet meer naar behoren zal kunnen 

onderhouden. Dan zou ik de huidige woning willen/moeten verruilen voor een appartement. 
Hoe moet dat als het huis nog maar een minimale waarde vertegenwoordigt. Ik heb hier mijn 
levenlang voor gespaard! Ik zal dan hier moeten blijven "zitten" . 
Maar hoe ga ik dan de verpaupering oplossen, bij wie kan ik dan aankloppen? 

De landbouwers? De projectontwikkelaar? De overheid (=belastingbetaler alweer)? 
Ik vermoed nergens. Ik den bang dat de burger wordt geofferd en kan gewoon barsten! Terwijl 
de landbouwer een nieuwe Maserati aanschaft. 

Verzoeke op vorenstaande inspraaklbezwaar persoonlijk en schriftelijk te reageren. 

J. . Schipper, 2e Exloërmond, 28 juli 2011 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 0 TVA G 

Uw gegevens / /: . Je JUL 7ryl1 
V éJ?Ké-::e C~CE 

1 a alTI : ..................... . .................... . .. . . ................................... ............ .. ..... heer / jlltlvrtiliW 

Straal + huisnummer: .. . 

Pstcode + Woonplaats : .... . .... ~ ~ ... ~-y ~. ~ ~?~ . -:-? .':. '!':.2 .................... . 
Telefoonnummer: .... .. . 

E-mailadres: ............ . 

spreekt in als: 

j:6.. Particulier 

o Vertegenwoordi ger van organi.ati / bedrijf: ..... . .......... .. ............. ... .... .. .. ... . . .... ... ... .... . 

Uw inspraak: 

Het windmolenpark heeft een duidelijk negatief effect op onze levenskwaliteit en ook op de waarde 
van ons huis. 

Drenthe / Eerste Exloermond vertegenwoordigt een bepaalde levensstijl. Mijn 

familie en ik verblijven een groot deel van onze tijd in grote steden. De 

keuze voor Eerste Exloerrnond was de zoek naar een soort tegenpool; de goede 

oude tijd, natuur, rust, de jeugdwens op een boerderij te wonen. 

Een windmolenpark in de achtertuin 20U dat allemaal kapot maken. 

Wij zouden er niet meer willen wonen & de verkoop van ons huis 20U sterk 

tegen vallen. 

Het zou jammer zijn als deze plannen door zouden gaan. Wij zutlen ons er 

tegen verzetten. En als het gebeurt - zonder een faire compensatie - zullen 

wij gerechtelijke & publieke stappen overwegen . 

...... .......... . .. ............ ..... .. . .. . .................. .. .... . .... . ...... .... . . _ _ . ............... . ..... .. .... ...... .......... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 20 fl per po l stu ren naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223 2250 AE 

Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 
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'ANGEN 

Uw gegevens \. 3 ~ JUL 2011 
Naam: ... ... ffi _ ... o.~/ .. e~s.eo()..~. Jo.qe\.. ............ .................. .... ............ ~ / mevrouw 

Straat + huisnummer: 

Postcode + Woonplaats: , , . r .~. ~D.e.1. .0ef?f:\ , ... .......... ......... ....... .. .... ...... . 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: . ..... . 

U spreekt in als: 

)( Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ........................................ . ............ .... .... . 

Uw inspraak: 

WQQf. m .... \.Q:c:\cLm.o\e(}:>.~ .(}U.e-eC\ ... ck .. b~(. c.n .. : ~~bht:l ... h;·I!r. ... p.c~k 
\2a.o. .... . à~ ... o.row.of\e".àef.) .i.;D.r..deC\ .... c\e ... à.u.p.e.Î'" .. W:od..mo.\en.:l .... L<~S~f.\ 
mee( .... àa.o ... '2e .. O'f>-\e.v.(r.eo ... eo .. (~QQft .. . teo ... ho.c:(f\c ····iS· ~CJ.o..r:. .mee ....... . 
'\?06. ..... d..O(\ ..... 2Q(\ne~()e\e1.) ... t~ .. r .e~k<. ... h .t..U:5 ..... \.)O'~C2~eo .... m .e..t ... .2QflOe. 

'Eo.('\~:f:'t . , .. We.I.(\\3 .. 1o\. ... P\~~(). .. OOde(.'nQUrL .... eQ ... opo.(l ... :~C : .\'.1.0f .. mee. 
~~Il . .. .j~ .. . :}.n. .. . 0..re: \..Wc: .... :~\l.O"l . ... \.U.O'flea ..... ~ ... d.e.. .... h~c\:..~e1.. .... l" 
~& .... UJ.e.:':l\.e.l\ .. k ... oo\~g:~OO . , . :-:J.) .o .. .. e.eo .... \~\JC("\ ..... m<.'t. ... C1t\:~cL .. k . 
h eb'\::rf.l. ... qew..:c:\..\: ... , .. '->.>.0. :' .... i'IA .... ':o.e ..... Q..Pn .... [u."t. .. eo .... C~ffi:\:.c A •• ••• • 

mC\CA( ... m.~ .. . de ... :u.Qro~t ... ~.C\O ... \..O\0.d.wl.a\.e~ .~ .. .. ~.Qf.c\.h ... m~ ... d .~ ........ . 
f.\.t':lt. ... eC\ ... .. f .\.U.mk. ..... oh.,.).~er. ... {\. \~\: .. -Y.5u.ocl., .. :. t\e~ .... Lo.ct:\:; .~~: ... .... . 
5.rûa.(:~e.\cl ..... \).Q{\ ... a?f.\ .. .\N.cI:l.\.o.~ .... ~a~en .. ~.\\: .... \O .... <lt\: .... 'n~s ~ ... . 
u ... 2s...\h ..... ro.wd:.el.\. ..... tc.eéf\l.et:\ .i ...... w ... e. ...... w. . ~L .. :f\u ... \.J..)Q(\eLl ... J.o ... e~() 
w: ()d..maLeo.po.(~ ....... 0.!?[.~a'(J .en ..... v. .a() .... c\..i..\.. ... X1u.(,~ .. .. . w .cr.d..t; .... cloa.r 
d.oOf. ..... o.n. .ro .o~a~ .... e.() ..... m~.(\ .... \:eu~n ... . ~.~daL~ ...... dD.(.)f .... d.~ .... . 
. hen.2u.chL ..... ~. a() .. .... n .c::>. r~ .. \ .............................................................. . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden; Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse MondenONTVANGE 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail N 

,3 D JLllZG11 
Uw gegevens 

Naam: ...... J .. :.P..( .~e.~s.en. ...................................................................... heer l il" W WN 

Straat + hUlsnummer: . . .................. . .. .. ...... . . ... . . .... ............. .. . . 

Postcode + Woonplaats: , ... 1!;>. ~Cf.ue. en ........ ........... ..... ....... ... ............... . . 

Telefoonnummer: . ' 

E-mailadres: . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................... .... ..... ........ ....... . .... .. 

Uw inspraak: 

~ ... Uf.\.<'. .. :9-<:eC\ .... \.U .~I."\ .d.m.olet\~ ... :> n .. .. '2.e~ ... .. WCl::> .... \Je.e.l .. :p.(~te~\: . I . rnaQr 
n.\em.aQ.c\... .. ~CJ...c\.. .... cl..a..a.r. .. \.üS't .. v.un ...... t\;,er. .... w.~oclmo.'\..ens .... tO ..... b.e.\..UR.Oflel 
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O.QJ..l..~j~!) ..... D.c:\decho..J..d: .... 8.~(;J:< .et .. ~d.cLi .. \ .<:e:~ .. eoer.51~.e . , .'U.Q!>\;; .1J. c.k 
Om ... Lv.~~élm.o\.etls .... \:.e: .. ~.\.l. .we.{\ ... e.l\ .. \:.e .. ~ol.s.e'() . , ... t~.9. .~a.TI .. rn.Qe\: .. ~e,., 
\.Din dJ:'o.o\..eJl .... d.ro.a.\ .en .. .. Q11:\ ... c\.;..t; ... terM-~ .. ~ .... y.~.c ~!?(\eo . ~.~.~ ..... Ge .-.>. Q~ 
\l. UA .. . di\: .... ne.;., L\.o. 2 .~ ... '@Lo.n .. f.e .en .... ~.co..c'n\: .~ ~ ' ::J!\ b L "cl .... 0. er. ~6\:eo.. ~ ! ~ 
.~L .. roD. ~'t ... ~.e.\.. ... e(.,n~ . ~ .. 2.; .~k.-.... ~"' .... ~ .O .Je..~D.O'Vcl ..... 'D('() ... d..\.b .. ~ .. b.e, 
':áe~kef.\ ... wocv..d e. c\..~"'\J .... 0 .0.(.\ ... h .\.Û. 2.er... . l ' ~J e. .... Of:lt..o .e,e:Ifl t ..... xo .e.O~1.) 
h~n ... oudt:~. ~ .. \JCC!C.2.~.eo;.~ ... t\.~c.J~~\.. ..... \o.1;al\.ef) ... ro.;\j~ n~.f.\ .. 2~ .. 'f:r. 
n.te\;; .. ~~\.~En ... :\(\ .. de. ... J5.r:.:s .. , ... hck ... \.S ... f?,e() .. .. b.Q.d.c?m .\ .Q7.~ ... ~t ..... Mt..·dCta.t 
h~~( .... n~~\. .. om .. het. ... ~ ~Y\~\J.. ... mCl~ ..... jQm ... ~\.d. ... ~r.d..L.eoet:l. , .. '0.~ .. . b.'-1~ 
bLt.Q.A\..'t .... d.e .... $.U.b .~ ~e .. .. eo ... U'-QccLt ... ~~ .. er..s\:.H.l.\\ .... ~ .. =:,",\0. . ~s.:t. f) 

\.0OO(ly'okcL .. . 2.c\; ... ~e .. m~.b5 .. n.~Ct\;.~.\K .. ~(\ .~.i.t\em .. a\Q<.a~de(. .. \.o.':ac.. .~.W1) ~ 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakfornlulier \vindpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

Uw gege\'ens 30 JUL 2011 

Naam: ... .E.ç\.;.th ... A .... b.9~miÇl..;\\l ~ .. ~.J9.Y.\~~) .................. ~, mevrouw 

Straat + huisnummer: .. .' 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer 

E-mailadres: ..... 

U spreekt in als: 

~articulicr 

.... 1~ .. U lO . .R5~QY1.d ................................. . 

o Vertegen\\0ordiger \'an organisatie J bedrijf: ............................................................ . 

Uv,- inspraak: 

Ik ben TEGEN: 
De vergaderingen in onze omgeving hebben helemaal niets gedaan om mij te overtuigen van 
het "goede" van zo'n Windmolenpark. Ik zie alleen de nadelen: 
Wij hadden een prachtig grachtenpand in Amersfoort. Amersfoort werd ons een beetje te druk 
en economisch gezien waren wij destijds ook niet aan Amersfoort gebonden. 
Waren helemaal enthousiast over de locatie van de boerderij en de wijde blikken die men 
hier heeft. Geen druk verkeer, dus ook weinig daarmee samenhangende geluiden. En dan de 
ruimte die je hebt. Niet alleen wordt nu ons uitzicht "vernield", maar tijdens de 
presentatie werd ons verteld, dat het geluidsoverlast van de windmolen te vergelijken is 
met langsrijdende auto's. Prachtige vergelijking, vooral omdat wij hier niet veel 
autoverkeer hebben. 
Mochten wij er nu achter komen, dat onze levenskwaliteit dusdanig achteruit gegaan is, 
kunnen wij geen kant meer op. De waarde van de boerderij is dan zo achteruit gegaan, dat 
wij niets soortgelijks op een andere plek kunnen kopen . 

........ ...... ............. ............ ....................... . 

.......... .... ........... ............................ ..... . 

...................... ... ............ ...... ....... ......... . 

: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : , : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ' : . : : : : : : : : : : : : : : ~9~.9 '1: ~: ii:>.1 {: . : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : ~ : :: : : :: '.: 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten. Inspraakpunt windpark De Drentse Monden. Postbus 223, 2250 A E 
Voorschoten 
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ONTV;.. GEN 
L" CJeoe\'ells 3 0 

~ '" 
'aam: .. ~O .. ;;J/\.LI.v..t .......... Ç9~N.~ ...................... ............................. heer :..----.11-

Straat + huisnummer: . . ......... , ................................. . 

Postcode + \Voonplaats: .. . . !.~ ..... fZ-K J.-.O~.M OL\l.P.., .. ................... , ..... , .. . 

Telefoonnummer: . 

[-mailadres: . 

U spreekt in als: 

y Particulier 

o Vertegcll\\'oordiger \'an organisatie / hedrijf: ................ . ........................................... .. 

Uw inspraak: 
(deze tekst is vertaald door Nick Lange) 

Ik ben tegen Windpark De Drentse Monden 

Het is al duidelijk dat de windmolens meer zijn dan alleen maar een doom in het oog.1ijdens productie veroorzaken 
ze milieu vervuiling. En tijdens hun loop tijd verstoren ze vlucht patronen van vogels, werpen hun enorm schaduw 
over het landschap, bezorgen geluidsoverlast. 

Maar voor mij is dit niet eens de grootste zorg. 
Als moeder maak ik me uiteraard het meeste zorgen om de toekomst van mijn kind . 

Toen wij voor het eerst lazen over het plan om een windmolen park in onze buurt te bouwen hebben we het één en 
ander over molens gelezen, waardoor ik me afvraag of het verantwoord is om windmolens in een bewoond gebied 
te plaatsen. 

Daarom wil ik graag duidelijke informatie over het effect van de molens op de gezondheid en ontwikkeling van 
mensen, kinderen en dieren. 

Daarbij gaat het me specifiek over normaal geluidsoverlast, low frequency noise (LFN), infrageluid (infrasound), 
magnetische velden en grond vibraties. 

Elektromagnetisme: 
Alles waar stroom doorstroomt vormt een electromagnetischveld. Dit geld niet alleen voor de turbines maar ook de 
kabels die onderling de molens en de stroom centrale verbinden . 

Electromagnetischevelden worden verbonden aan een groot tal aandoeningen. Het IEMFA geeft aan dat regerin
gen maatregelingen moeten treffen om onze blootstelling aan electromagnetischevelden te verlagen. Toch is het 
huidige voorstel erop gericht om de molens midden in onze leef omgeving te plaatsen. 
1. Hoe groot zijn de electromagnetischevelden die door de molens veroorzaakt worden? 
2. Waar komen all de kabels te liggen? 
3. Wat wordt eraan gedaan om onze gezondheid en ontwikkeling te beschermen? 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden. Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 

z.o.z 
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Low Frequency Noise: 
Windturbines geven niet alleen geluidsoverlast dat we kunnen waamemen, maar ook frequenties die we niet 
horen, maar toch effect hebben op ons lichaam. Met name kunnen ze misselijkheid en slaapstroringen vercr 
orzaken. 
Het is geen geheim dat slaap belangrijk is, vooral bij groeiende kinderen. Een tekort aan slaap beïnvloed hun licha
melijke groei en mentale ontwikkeling. 

Het idee om een geluidswal te plaatsen is ook niet voldoende. Niet alleen omdat deze bijna net zo hoog zou 
moeten zijn als de 200m hoge molens, maar ook omdat een geluidswal alleen het geluid tegenhoudt maar niet de 
geluidsgolven die juist onze gezondheid bedreigen. 

1. Wat zijn de effecten van LFN? 
2. Wat zou een veilige afstand zijn van een molen park voor mensen en dieren? 
3. Wat zijn de voorstellen om de bewoners te beschermen van de geluidsoverlast en de effecten van LFN? 

Wind Turbine Syndrome (WTS), is een klinische term voor de waslijst aan symptomen die ondervonden wordt 
door sommige mensen die in de buurt van windmolen parken leven. 

slaapstroringen 
hoofdpijn 
tinnitus ("tin-uh-tus": trillend of zoemend geluid in het oor) 
oor druk 
duizeligheid of vertigo 
misselijkheid 
onduidelijk zicht 
tachycardie (verhoogde hartslag) 
irritatie 
problemen met concentratie en geheugen 
panische aanvallen; verbonden aan inteme trillingen. 

Bij zo een lange lijst van symptomen kan ik met niet voorstellen dat het gezond is om als volwassene in de buurt 
van een windmolen park te wonen . 
Ik kan me niet eens voorstellen hoeveel erger het is voor groeiende kinderen. 

En wat voor effect heeft dit allemaal op de dieren om ons heen die voor onze vlees en melk productie gedacht zijn? 
Is de melk van een koe in de buurt van een molen net zo gezond als een de melk die ze nu produceren? 

Mijn vragen dus: 
1. Wat veroorzaakt de symptomen? 
2. Wat kunnen we eraan doen? 
3. Wat is een veilige afstand voor mensen van het molenpark 
4. Wat is een veifige afstand voor dieren en landbouw? 

Lees a.u.b de volgende artikelen voor meer informatie; 

http://www.canwea.caJpdf/talkwind/Low%20Frequency%20Noise%20and%2Olnfrasound%2Ofrom%20Wind%20Tu 
rbine%2OGenerators.pdf 

http://www.windturbinesyndrome.com/imgIWTSguide.pdf 

http://www.earth-
matters. nV1311560/grenswetenschap/standaard-electrcrmagnetische-velden-emf-moet-dringend-verlaagd-worden. 
html 
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,MJlillLM 
L \\ gegevens . 

!\aam: ..... tb~( k ... teA Y\C)-:- ........... ....................................................... ... heer / -Hit'\'WI/U' 

Straat + huisnummer: .. ..- ~ ·····~···i··:··················C······················ 

'"/" .ç,.~.d .. ? .. E.K.\.Gi. v.- .. ~.C?.~ 9 ........................ , Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: .. 

E-mailadres: .. 

spreekt in als: 

o Particulier 

• Vertegenwoordiger ,·all erg"ni .. 'ie; bedrijf: ... 7r.87)s ... N.f!4 ... j"'n.0. .......... ......... .. 
Uw inspraak: 
Namens mijn bedrijf spreek ik tegen Windpark de Drentse Monden. 

Ik heb al een inspraak geschreven als particulier, waarin ik voomamelijk mijn gezondheid gebonden beweegre
denen noemde. Deze zal ik dus overslaan en proberen uit te legen waarom ik zakelijke gezien tegen de bouw van 
de windmolens ben 

In Exloërmond ben ik kort geleden een bedrijf gestart, PcguysNederiand, waarbij het voomamelijk draait om cre
ativiteit, technologie en de bedrijven om mij heen. 
Alle punten staan onder bedreiging van Windpark De Drentse Monden. 

Creativiteit 

Windmolen parken brengen een aantal minpunten met zich mee voor de mensen die in de omgeving wonen. 
Onder andere; slaapstroringen, hoofdpijn en problemen met ooncentratie en geheugen. 

Onder deze omstandigheden zou het bijna onmogelijk zijn om te werken. 

Als een nieuwe zelfstandige ondememen kan ik me niet permitteren om slecht werk te leveren. Deze eerste paar 
jaar zijn zonder al deze problemen al zwaar genoeg. 

Maar zelfs al zou ik een van de gelukkigen zijn die geen effect op zijn gezondheid constateert. zal mijn werk 
serieus belemmerd worden door de invloed van de molens op mijn apparatuur. 

z.o.z 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten. Inspraakpunt windpark De Drentse Monden. Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Technologie 

Geluid; 
Ik heb gekozen om gedeelte van ons huis te gebruiken als studio voor de productie van media (voomamelijk video). Hiervoor 
heb ik geluiddempende muren geinstalleerct Maar toch, als de boer op zijn tractor langs het huis rijdt verzorgen de trillingen en 
het geluid voldoende overlast dat ik dat gedeelte altijd ovemieuw moet filmen. 
Nu is niet zo erg, want het gebeurd misschien 2 of 3 keer in de maand. Maar als hier straks 70 molens staan, zullen die 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week, geluidsoverlast veroorzaken. 
Ik zou dan nog meer (veel duurder) geluiddempend materiaal moeten gebruiken in mijn studio, of mijn studio verhuizen. Beide 
zijn dure oplossingen die ik me niet kan permitteren. 

Storingen; 
Wind turbines geven geluidsgolven en electromagnetische velden af. Deze beinvloeden digitale geluid en video opnames. Ze 
verstoren beeld en geluid. En afhankelijk van van de sterkte van het magnetisch veld, kunnen ze zelfs hele bestanden wissen. 

Op het moment ben ik in gesprekken met Engelse media productie bedrijven die graag mijn studio willen gebruiken en ook in 
deze omgeving willen filmen. Maar als ik hun vertel dat hier straks 70200m hoge molens staan, zullen zij hun interesse snel 
kwijt zijn. 

Een windmolenpark in de achtertuin zou werken voor mij onmogelijk maken. 

Mijn vragen dus: 
1. Wat wordt er gedaan om geluidsoverlast tegen te houden? 
2. Hoe worden de molens uitgerust om mageneüschevelden te limiteren? 
3. Wie betaald er als mijn studio beter uitgerust moet worden om het geluidsoverlast te limiteren. 
4. Hoe worden we gecompenseerd als het blijkt dat ik mijn familie en bedrijf moet verhuizen omdat leven en werken in Exloër
mond onmogelijk gemaakt wordt? 

De bedrijven in de Drentse Monden 

Het werd ons op de informatie avond lachwekkend uitgelegd dat een molen niet meer geluid maakt dan een voorbijrijdende 
auto. 
Vandaag (het is nu 1 uur) heb ik 15 auto's opgemerkt die langs reden. Deze horen we ongeveer 30 seoonde lang. Dus op een 
dag zal ik in totaal bijna a kwartier verkeerds lawaai horen. 
Een molen draait 24 uur per dag, 7 dagen per week. Op 1 dag is dat al 96 keer zo veel geluidsoverlast, per molen. 

Mijn bedrijf zal niet het enige zijn in dit gebied dat last krijgt van geluidsoverlast. 
En als je ook nog bedenkt hoeveel mensen last zullen krijgen van WTS (Wind Turbine Syndroom), is er alleen maar 1 conclusie 
mogelijk. Families en bedrijven zullen uit de regio vertrekken. 

Mijn bedrijf richt zich juist op de creatie van websites en multimedia voor bedrijven onze onmiddellijke omgeving, zodat wij een 
persoonlijke service kunnen bieden. 
Het gaat dan niet zo zeer om de agrariërs om ons heen, maar de bedrijven zoals autoverhuur, camper verkoop, restaurants en 
winkels. 
Deze bedrijven (mijn toekomstige klanten) zijn ook nog eens groten deels gebonden aan het toerisme dat door ons landschap 
wordt creëert. Ik kan me niet voorstellen dat nog veel mensen naar ons toe zullen komen om daar een windpark te fietsen. 

Met de komst van een windpark is het onvermijdelijkheid dat bedrijven zullen gaan falen of vertrekken. 
Wat voor Pcguys Nederland betekend dat er gauw geen klanten meer in de buurt zullen zijn. 

1. Wat zijn de plannen om toerisme te stimuleren?(voor de duidelijkheid, windparken zijn geen attracties) 
2. Wat zijn de plannen om lokale bedrijven te stimuleren? 

Ik ben tegen het windpark de Drentse Monden, er zijn te veel nadelen voor de mensen en bedrijven in onze regio. Het idee van 
groenstroom is super, maar houdt de windparken buiten bewoonde gebeiden. Het is niet g d voor onze gezondheid, onze 
economie en zeker niet voor onze samenleving. I 
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Uw gegevens 

l\aam: ... N.Jc.. U .... .. L.?:l.'1. \ç:' ................... ... .............................................. '" heer I m~\'rom\' 
Straat + huisnummer: .. . .. .. ... ................................................ . 

Postcode + Woonplaats: .. , 

Telefoonnummer: .... 

E-mailadres: ... 

" ). b0 " n , .. ~ .. <? ...... ... O~YY\Plt\cn ........ ... . ... .... ...... . .. . ... . . .. .. . 

. ...... ............ . ......... ..... ................... .. .............. . 

' ..................... ............................. .. ................ . 

U spreekt in als: 

.. Particulier 

o Vertegenwoordiger \'an organisatie I bedrijf: ............................................................ .. 

Uv.! in praak: 

Ik ben tegen de aanbouw van het windmolen park. 
Er zijn hiervoor een paar voor de hand liggende redenen, zoals; geluidsoverlast, slagschaduw, effecten op 
vogelsoorten in de buurt, het mooi landschap dat vernietigd wordt en het feit dat de huis prijzen zullen gaan 
kelderen. 
AI de mensen die zullen verhuizen en Exloërmond als een soort spook/industrie dorp achter zullen laten. 
Wie wil nog hier blijven als die molens er staan. 

Er zijn 3 punten waar ik graag antwoord op zou willen hebben: 
1. Wat wordt het effect op de huis prijzen, en wie compenseert ons zodat we nog ergens anders verder kunnen? 

2. Buiten het normale geluidsoverlast creëert een wind turbine ook geluid dat we niet waamemen. Er zijn tegenstrij
dige studies gedaan waar 1 set beweert dat het helemaal geen effect heeft op mensen, en andere die duidelijk 
aantonen dat het slaapstroringen en ziekte kan veroorzaken.Het is aangetoond dat slapen onder effect van LFN 
een gebrek aan cortisol aanbouw veroorzaakt. Dit kan bij volwassenen het gevoel verwekken dat ze helemaal niet 
geslapen hebben, geïrriteerd zijn of er zelfs van moeten braken. 
Wij hebben een dochter die in April 1 jaar geworden is. Zij moet goed slapen voor har groei en ontwikkeling. Maar 
wat zijn dan de effecten van het geluid op baby's en kleine kinderen?Te weinig slaap zou hun groei en mentale 
ontwikkeling kunnen storen. 

3. Dan zou ik ook graag willen weten wat de windmolen zelf voor effect heeft op het milieu. 
Net als een auto produceren, zal de constructie van een windmolen/turbine veel C02 uitstoot veroorzaken. 
Natuurlijk zal de productie van de onderdelen niet hier plaats vinden, dus zal ook veel milieu vervuiling plaats 
vinden tijdens het transport van onderdelen.Dus mijn vraag is, hoe lang moet een windmolen groenstroom 
aanmaken voordat hij voor de vervuiling van zijn productie compenseert? 

Wij zijn naar Exloërmond verhuisd voor het uitzicht, de levens standaard, de gezelligheid en de rust. Wij zijn hier 
een Familie begonnen omdat het echt het mooiste gebied van Nederland is voor kinderen. De scholen zijn goed. 
De dieren en de vrijheid om ons heen geven ons kind (en toekomstige kinderen) de beste start in het leven. 

Windpark De Drentse Monden dreigt een einde te brengen aan het idyllisch leven in de Drentse Monden. En daar 
legen wij ons niet zomaar bij neer. 

U kunt u inspraakreactie ook uiterlijk 4 augu, tus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223. 2250 AE 
Voorschoten 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 

2250 AE, Voorschoten 

ter referentie; 

Effects of nighttime low frequency noise on the 
cortisol response to awakening and subjective 
sleep quality 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/SO 
024320502023366 

The Effects of Low-Frequency Noise and Vibration http://www.multi-science.co.uk/effects_low-
on People frequency.htm 

Effects of low frequency noise on sleep http://www.noiseandhealth .org/article.asp? 
issn=1463-
1741 ;year=2004;volume=6;issue=23;spage=87;ep 
age=91 ;aulast=Waye 
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Uw gegevens 

Naam: .. L .... ~ .. ~.o''''-~'''''' ;;. '''''' .......... -.. i; ...... --............................... heer 1-

Straat + hUlsnummer: .. ~. Q.<i>i. .... . ~i'L~f. .......... t. ........ ............. ................................ . 
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E-m~ladres: .~t9 .. @ ... 0.~.:..J.Q.$.0 . .lR.W. .Y.J?R", . ., r;L.~.~ .. ! ... !:;L ....... ....................... . 

U spreekt in als: 

o Particulier 

-8 Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .. tL .. ~ ... ;{.Q .~Y.Y .... w. .~d. .~tf-e ..... .. 

Uw inspraak: 
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. k.~.~.~. J. .. ~.-S~ .. &.O'A). . Î).~7.R,.; ... 6 .~. k~·:')1 .1j.~ .... e.~Cj .. ~~f.~ ... y.9.P1., ... r!...~~Ia{,( 
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.o.t .. ~~.~1e. ... :~~ .u .9~o. ' . . .... -f.e. .. w.o.J.ok-~ .. , .. J.v..Q. .w.':':1:-.s. ... v. .~~ .. 
. ~.1.9. .~~ ... ~ .. 'rS. R1..- .~.~ .. f.I!: .. ~+i?~ . ... b~ .. \.) .~.\-.h.!..P.~i&-
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, In:wraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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torm 
Aan: 
Geschillencommissie MOA 
p/a B. ten Doesschate 

AfZender: 
Stichting Platform Storm 

Nieuw-Buinen 
e-mail: platformstormborgerodoom@gmail.com 

Nieuw-Buinen, 15 juli 20 II 

Betreft: klacht over "Opinie onderzoek windenergie" van juli 2008 uitgevoerd door 
Newcom Research & Consultancy in opdracht van Raedthuys. 

In onze optiek zijn de conclusies uit het rapport niet in overeenstemming met de 
onderzoeksgegevens. Daardoor is het onderzoeksrapport geen feitelijke en eerlijke 
weergave van de onderzoeksgegevens en heeft daarmee niet de kwaliteit die je van een 
onafhankelijk onderzoeksrapport mag verwachten. 

Uit de onderzoeksgegevens blijkt immers duidelijk dat een meerderheid van de Drenten 
(52%) de plaatsing van windmolens in open veengebieden niet passend vindt (tabel 28 op 
bladzijde 27). In de samenvatting valt echter te lezen dat driekwart van de Drenten open 
veengebieden een passende locatie vindt voor het plaatsen van windmolens (bladzijde 4). 
(De betreffende vraag 9 en de resulterende tabel 28 zÜn hieronder in de tekst 
weergegeven.) 

Omdat de opdrachtgever van het onderzoek als initiatiefuemer van het windmolenpark de 
Monden, gelegen in het open veengebied van de Drentse veenkoloniën, nu juist 
windmolens in open veengebieden wil plaatsen kunnen wij niet anders concluderen dan 
dat het onderzoeksbureau in opdracht van de opdrachtgever of om de opdrachtgever te 
plezieren de conclusies in overeenstemming heeft gebracht met de wensen van de 
opdrachtgever. Deze handelswijze past niet bij een onderzoeksbureau dat de uitkomsten 
van haar onderzoek serieus neemt. Het doet immers afbreuk aan de kwaliteit van het 
onderzoeksrapport wat een getrouwe weergave van de onderzoeksresultaten behoort te 
zijn. 

Als we vraag 9 verder onder de loep nemen dat is behalve op de presentatie van de 
resultaten ook op de vraagstelling het een en ander aan te merken. 

1 van 3 



9. Waar vindt u dat windmolens eventueel passen in het landschap van de provinde 

Drenthe? 

Ja Nee Weet niet 

Langs de grens met Duitsland () () 0 

Open veengebieden () () () 

Weilanden () () 

Zandgebieden (Hondsrug) () () () 

Open agrarische gebieden () 0 

Langs Snelwegen () () () 

Eigen gemeente () () 

Tabel 28 - Wenselijke locatie van windmolens in het landschap; provincie (%) 

' P •• und.locatl •• (provincie) - ~.,' .' Je N.. ___ W •• t nl.t 

Langs de grens 78 13 9 
Langs snelwegen 71 24 5 
Open agrarische gebieden 58 33 9 
Eigen gemeente 53 34 13 
Weilanden 52 41 7 
Open veengebieden 39 52 9 
Zandgebieden (Hondsrug) 26 63 11 

Allereerst is het woord "eventueel" in de vraagstelling overbodig. Het zorgt er slechts 
voor dat twijfelaars eerder voor ja dan voor nee zullen kiezen omdat "eventueel" 
tenminste de suggestie wekt dat een ja niet direct van invloed is op het definitief 
aanwijzen van een dergelijk gebied. Dit is een impliciete manier van sturen van de 
ondervraagde. 

Verder is de vertaling van een "eventueel passende locatie in het landschap" in de 
vraagstelling naar een "wenselijke locatie" in de tabel er een die wü niet graag voor onze 
rekening zouden nemen. 

Wanneer het de bedoeling is verschillende items uit de antwoordlijst op te tellen, zoals in 
het rapport is gebeurd, dient men ervoor te zorgen dat items uit de lijst elkaar uitsluiten. 
De item lijst had dus bijvoorbeeld beter kunnen bestaan uit: 

Langs de grens met Duitsland 
Langs snelwegen 
Op industrieterreinen 
In natuurgebieden 
In agrarische gebieden 
In woongebieden (dorpen/steden) 

In het rapport zijn open veengebieden, open agrarische gebieden en weilanden op een of 
andere manier bÜ elkaar opgeteld om tot 74% te komen. Hoe dat is gebeurd wordt 
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nergens in het rapport uit de doeken gedaan. Het optellen is in dit geval ook niet 
geoorloofd omdat de opgetelde items elkaar niet uitsluiten, sterker nog het zijn 
deelverzamelingen van elkaar. Het ontbreekt er dus nog maar aan dat het item "akkers" in 
de lijst is opgenomen want dan had men, volgens hetzelfde stramien, tot een nog hoger 
percentage kunnen komen. 

Als optellen al is toegestaan dan is het uiterst ongebruikelijk (not done) om items waar 
een meerderheid voor is op te tellen bij items waar een meerderheid tegen is. De enige 
reden die wij daarvoor kunnen bedenken is dat "open veengebieden" perse in verband 
moest worden gebracht met een ruime meerderheid aan voorstanders. 

In de samenvatting is men nog een stap verder gegaan door de "open veengebieden" als 
eerste te noemen terwijl de gebruikelijke manier van presenteren is in de volgorde van 
hoog percentage voorstanders naar laag percentage voorstanders. In de tabellen heeft men 
zich overigens wel netjes geconformeerd aan deze conventie. De enige reden die wij 
kunnen verzinnen waarom men daar in de samenvatting van afgeweken is, is alweer de 
behoefte van de opdrachtgever om "open veengebieden" prominent te koppelen aan een 
hoog percentage voorstanders. De opdrachtgever weet als geen ander dat bestuurders en 
beleidsmakers niet verder komen dan het lezen van de samenvatting. Op die manier 
wordt een "zogenaamd" onafhankelijk rapport gebruikt als lobby instrument om de 
veenkoloniën aangewezen te krijgen als zoekgebied voor het plaatsen van windmolens. 
Het zal u niet verbazen dat dit dan ook is gebeurd. 

Er zijn nog veel meer op- en aanmerkingen te maken over de opzet, de vraagstelling, de 
conclusies en de samenvatting van het rapport. Als je de bedoeling hebt om in een 
gemeente 70 windturbines te plaatsen dan is vragen naar de mening over de plaatsing van 
4 of8 windmolens niet de manier om een goed beeld te krijgen van de opinie van 
betrokken bewoners, dat is zelfs ronduit misleidend. Een exponentieel toenemend aantal 
in de vraagstelling kan dan wel duidelijk maken wat het aantal windmolens voor effect 
heeft op de mening van de ondervraagden, dus in zo'n situatie vraag je om de attitude ten 
aanzien van de plaatsing van respectievelijk 4, 20 en 100 windmolens. Zi:J kunnen we nog 
even doorgaan met het geven van voorbeelden. Als u daar behoefte aan heeft kunnen wij 
u die aandragen. Vooralsnog gaan wij er echter van uit dat een gedegen onderzoek naar 
de kwaliteit van dit onderzoeksrapport op basis van de bij u aanwezige expertise op dit 
gebied die tekortkomingen zonder mankeren boven water brengt. Wij hebben ons daarom 
in deze klacht beperkt tot de belangrijkste en meest in het oog springende fouten in het 
rapport. 

Wij zijn ervan overtuigd dat zonder dit rapport, waarnaar in het besluitvormingsproces 
door de initiatiefilemers als draagvlakondelZoek is verwezen, de veenkoloniën nooit als 
zoekgebied voor windmolens waren aangewezen, een aanwijzing die verstrekkende 
gevolgen kan hebben voor een grote groep bewoners van het open veengebied (de 
veenkoloniën) en de bewoners van dorpen en steden die op dit open veengebied uitkijken. 
Wij komen met deze klacht op voor het belang van deze bewoners. 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

3 a JUL 2011 
~~~ . 

~~: .... ~.: ... ~ .. ~ .... .. .................... _----_ .... _- ............................... ~I me'frOllVV 

Straat + huisnwmner: . 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnummer: .. 

. E-mailadres: ... 

U spreekt in als: 

\t Particlllier 

. .... 2-~ .. fZX.t~g1..(h~rJd ... ............................. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Vvv inspraak: 

'B.h1 .. ~:-w..:..~~ .. \4.-.~~(. .. ~rp.-r.-. .w..P.~.v.&.h~B.f.~t:.. 
w)~.m~p.g1Zk.\.0. .. ~.~.lOM~.~ .................................................. . 
. ')~ .. Qg:u.~.!?A. ~.çn .. m .. ~ .. tY.\QY.)~.~~ .. \.!R.9.0. kf>.\o.O)t~!?-' ..... . 
. k:?~.d..er. 6- .. .c. .\Ç.~>. ffiQOl<\~. r.'.f. ~ .. s: .1. J.o..Q.Q.).! .J.~. mÇ\.~. m. ~ .. ~.(ó.~ .... . 
.. 'ZQr.~.9.':8C.~.~~.Ç0.\:\'h!}.~~.l.MM~.~Ç.1Y.1.~.~;.ed") . 
.. ~~~.QY.!U.~a.~.t/.~ .. .lhJaOr.~.~().OC'~.:.~?À~ .. ~ ... 
.. op.eo.~~.~()..~~.oc.e.~eo.Q..~~ .. :w.L .~.wrn~ 
.. U.Q~ .. c.v\~d .. u.eJ:.~~t .. ~.Q:.~k.~ih.uco.c~.~.R.o..I.-\r.+~o~ . 
.. ~~ .. ~.0. .. ~.~~.~ll.Y.ls .. en.hR.b .. d4. .. ~~.sÇN~lo..~t.~ 
.~~~t.,~~~.~.~.~~.~~ .. Z:~~loo(m9nJ .. ~'~wl.~c1l-.':: .......... . 
.. 9..e-.. Q.r.~~~.~~.€>~~.~.~~~.l~~ ... DR..)()!UY\~ 
.'].q0 .. r:1OCI..\.t.~JO:~.~J:::~Vo\.~.p.~~,.€.Cn\~.~.\;ll..eW.~b~~ 
.~D.e.o.~i~.M..!:'\).tt ... Q(~.~.M~~.en'j.~t!.-.9.p.~~Wcl-.do.;.r .. ~ 
.QY.)~~~.~(o., .. ~.dA.-:P.(QV.~~f.~.~.~M.t..S.Z.~~~~~ 
.OO~~~.±o.t.~.m~.i.mWY.\.W'~o .. ~.m~1 .. m~~uR-.":'.~.m!'.I).~.~Ç! ..... .. 
. i f.\cA\-UaH.i.~.~tc+:ç4 .. t .. ~O~.~. ~i~. ~~oor.. / ............................................... . 

mgustus 2011 per post sturen naar: 
ndpark De Drentse Monden, PostbllS 223, 2250 AE 



Inspraakformulier windpark De Drentse!'Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

0641 

Uw gegevens 

Naam: ..... t1. :=i .~ ................................................................................... ~/ mevrouw 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: ..... 

Telefoonnummer: ... 

E-mailadres: .... 

U spreekt in als: 

)1 Particulier 

ïül~dR. ... 6.x.Lo.e.c~ .......... ............... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .................... .... ....... .... .. .. .. ... .. .... .. .. .. ... .......... .... . 

Uw inspraak:: . 

D..~ ... ~.e:~ .. Y.hq@... .. lk.~1WQçAg ... ~ .. W-... f.?\~~.VQn. .~ ... .. . . 
. q[9.Q.t .. ~.~.~m~0..f?c\.~ ... ~Q.~ .. u.J.<Qn.kt~.\o.n\,Q.en.. ... ~ ................................. . 
~L~u.t .. ~.v.JC)Cl.~ ... ;{\.~ .. m9..CI .~.~ .. v.RQr.lkQ .. 9.!u: ... . ... . 
. k:rJe(cl..e(0-... c.. .\Z.q:~.mo.(.) .v.:~ ... r.V~ ..... s.: .. ~ .!.QQQ.) .. ~ .M.(.bC<~.··~·6·{)(~ 
2!).c~ .. ÇN.Q( .. ~ .. Q.Q~.t:I.(lJ .. u.Ct~ .k&t .. ka.(~I. .. v.~~~ .. ~. ~~d ... .. . 
. ~ .. ~M..w..-RJ:. \M.:t. .. ~X) •.. ~ .. ~ . C.~5~.gJ.,.((ly ... ~.Q .. M.~.~ .~~~t . .' .... . 
. ~y.~ ... ~.v.R.î.~'k\ .~.en. ... o..q0. .~ .. Vro.[.-: .. e0. 'O'~..Ç:.~gr.hÇ,l.~.yQh .. .... . 
w.er.AA[S··M.~t..W..~'.d.:\J.: . I,..KX4:: .~t0·d. ··f.,!.~(p.~t .]..q.~ . : .. ~~.Uad/~ 
.\'n .. ~r:t.oM.\~Q~.~ .. O'~.~.9[g..N? .?J?:WCZlO ... R.n.~ ........ ~d?QwrLcv7t 
.~. r.. .~~Q.~.~.~.h\ .ec.~c.Y.:\g.~.r.. .. ~~g,.:~Jç!.. {r.r9.0.d ... '~qgy!~~.Lt-M.' 
'D.? .. P..~~.lho.a~ .. k\Q~ .. '-1[Qt-g.u,.~Xh~..Mg.~., .S:tQ.n'. . . 4. .~~(.rJg .. : ... . 
j)e... .. b.~QY.1e ... ~~.r;).Q .::t .. ~.(l .......... c.~~:t.~~ .~p.la.nAAr.\.: .. E.L0.':\~ .. . ~ 
.~L ........ ~.r.~~. ~~ .. et.\.d.Q.k .. i~ . {f.\ .,:~±:.D(á .. Qi~C@D .. 0.\~W.-!? .,f?;a.t.~~ 
.. :. .· Cf·~t.. .. çtl~ . . .... &0 ... ~ho.o~l~. p.. r."iS· .Lo.o1:.. .. . .\").c..i·e.~Q··ff~1) 
:2Q.\} .. l~. R.!1. O'Q.'O.~Jf?n .. kt.r.o.~. , .2a),.mw . ............................................ .... .. ...... ... ........ . 
(h~UO-n rnof\c.~ ~ ,(\dlA.~\f .. e Îe I 
\-\0 hl ~) , \:::Cta. r ,I 

augustus 2011 per post sturen naar: 
Int windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Oll. L }. I~ , 
Naam: ...... .. . .. H~ ...... (;!\1.~YY.lak1 ........................................... he~ev~ 
Straat + huisnummer: .. . . .............................................. .. 

. V CI.l fh..O.:1 1119 rrJ .......................................... . 
Telefoonnummer: 

E-mailadres: .. 

U spreekt in als: 
J! Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

:J \ . \f.:I\ .vq)'J. \'Wmî~ .. cW .~ .:I .. N. ;~d h1o~tJ.~h. .. ck . /.,.X;l.C.1ru .uct h ... l'l'! ~ n. ..... " 1~ 
.. Y\O') ~\'}q .. 'Ilo.~t. daLi.t.\. '" . hl ~f.V.Y.I.aJ!\ct .l1co.rt .... eR Y.I .. ~l) .. waOflo. c.kl.I:e1\ . et Vl . .IX)' ~x\tto.\f ~ 

6~~~:g.\;~iWn~ : :hile. : ~ i~:(~h:di: :ow.\h~l: :~n : ];\Q.A : ~(~ : ~i4 :d.öii ::::: 
~?:~~Ö:~;Q:Q~: : : l:ärdidiiif:w. &df:: 1N:~ WWJ :: iï.e(i1~tff :.:::::::::::::::: 
: JI :~:~:: fu~: ·~: JXXri :J; : if~k~:: (jp : läYir ::~:~:~j:~::: v.a:n ::~:~::ääh ::::: . *" !Q.qqfn .; .. ..:. . . ~Y.lllJ~ j(a~fj ... an .... . ma.~R;n •... "(b···· ···· .;.j, .......... ;Jl;A'Y '" 
.. ~ le4~R ... Z:jh .QO ..... rr~·.·. U~JtJMiJ.h .. . mbt ... ~t. :e:/,,'r!:.op .w. !7f)(l.(jI!.~(j .. 

:(t; :~ :ÖfAiM.i(i;'\: . : : u)b. : /. rl!Liih~ë : dooi: :i~h{ illii~h : :jiAI :0.} :'}J;fd.; fi1~i; : :: : ; , 
;)~~~in;ra~pp'e:~ : : ::7:tl~(,c~~~~ :~ :: ~~~ :: IYJ:~~/~ciD<tt~::::~~::r.~ ::I:~:~ny 
q:d .. uJàlJt .... :eJ..~ .. onacm .. :~A. ... ~~ .. W()j)YJv.IfJ~""r:J " r """"""""""""""""""" 
......... , ........................................................................................................... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ONTVANGEN 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 30 BL 1tm 

Uw gegevens 

Naam: .......... J ...... .... H .. ~ .. ,:.f1 .. S?. .~ ............ ............................................ heer I me"IOUW 

Straat + huisnummer: ... . 

Postcode + Woonplaats: .. . 
'C.. 'v'" I ..... 2 ...... ~.:-{. . Q . :1;.. r. . .. ~.Q.~ .• c:.{ •••••••••••••••• 

Telefoonnummer: ........ . 

. E-mailadres: ... 

U spreekt in als: 

Ifi Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: b i IJ 
f1 - '. ~ , t:J J .. ~.: . t«'k7.. . Y.l ... p.-:e .~.Q. ~.~.(: J.I..~ .• ~ . .. . .e.'-:1 .... \.-. . ... ~". l.. ".~ .. t). :e.,r. .~ . .:;>. ~ .............. . 
. b . .f.7' .\(. ~k? .... J .a.l.:'I .e.v.1 ...... v..o..:-..., .~ .~. e..-... ~ .. r:.I:+:).f:" .. J.L ... r..yrJ .. v-:-./f-. .. , ... J .-t-. .. .. 
.. t~I. . ~f.~ ..... ~!-1 ..... J.t:- .... J .Q...tkr.: .. YkJ..I, .... ~.~.~.h-i·l .. e. ..... v...fA..c.l./.e... . t;:y .h.~ 
.. d. .y.. ,:d ~.ç .. 'l. ,:s ..... (}." ...... ,: ............. (j ........... : 'f .......... : .~ ........... [{ ............ "IJ .••••••.•..•. 
.. f:>.'t .... cL-. .. ,(;1;~ .. [,... . f.~. , .. ~ ..... !-r.~ .. ~ ... J.\ ........ u . · !1-· J.~· {)I ··· .. ~·p~JJ .. ·~ .. · 
... J.x~t·l), · .ct.. .. ~tJ...t.J ... ... ~ .<lw. e.. .":1. . ~ .':'1 . ... " ~.I() ..... • k-.I{. i · î ····kfl.. ··· ~ .... . 

..... ... ~ .~ .. !.~.L~ .cu.~.~.f ... J •••• ~1 ... ~~ .: .. ~~t." ....... :t .. ~ ... ............. .. 
.. ... v ........ ~ .... b.--'kY.l ... fJ-:<Mlr-.Y.. .... <;J...~ . J.~y(JL .... ':-). !.l:-.J.JM.u .. u-'(') .. f ..... ...b .... ~-
.. ........... .. hl . <:.k:> .t: .... Cn&.1. .. d.1L +... "i.i ..... IJ:"Xo, &.g:. ""'IT':')" ' R. kl ..... .9..t .. ''1' t~.f t:-
............... aJ 0.o..~ . J} ... u.~ .... dM. ..... z .. 1:.e.. IC. ..... ~~ .~ ~ ••• e 7~'( ' ... J ....... 

.... ....... ... .J/i..L .... ~ .<T.~ .•. a .>;\ . J." ... 1... .:..L .. .'.'. u . \ . .., . .1. r » . <. "". f- .0/.: UI-.-.y>.f: •. Q . ", .:: ••. 

................ ~ ...... R ...... & ..... '( ............................................................................. .. 
~ ... \(.e. .e p .. +? ~ .f ..... Ix\.. J. f .u . ~. t-. ........................ ~ ... " ... 'J' ' .................................. .. 
............. f: .. o.lr.~f· ~ î ..... J. 'wo r. ..... al,L .... v. .I!.. . f .L ....... r.~H.J .. L.I->. & ............. . 
.. ...... ... .... .. m ~ .. 1.-e.1{f;-. s .. ~ ........................................... ~r 'e ' ... ..................................... . 
··········· ·*· ·;~ ··:lï:~·~~·~·~J~····~~·:rl:·~~~· , ·k,····· ..................... . 

v~r"o~ L ti,- 'L 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

0544 

ONTVANGEN 

Uw gegevens . 3 0 JUL 2011 

Naam: . ................. Q... ...... :k.f.~. i . f.u. .~ .. ff.: ................................................ heef./ mevrouw 

Straat + huisnummer: ....... , 

Postcode + Woonplaats: ." 1~ 'J " . J ... . ~ ....... Q'>'<. 0. ~.c. .m .a v.1 .o.L .... , ............. . 

Telefoonnummer: .. . 

. E-mailadres: ......... . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf .............. . ............... . ........... ,. , . . .............. . 

Uw inspraak: ........ L(.~.hW.~7 ... ~ .... d.c. ... . ~.u.. .~Jkl . te..;, .... d.~ .. .f.IA/.J.f."fi..~ ... d.~ .. J!)rP.-:-.. S h. .k.~. ~ .- .0c 
J • . kl . . , jL> ' b -IJ. ~ . - f . ....... ~. t1 . J .. c, .. Kl .•... Çl(~. -:r.:.-r.~ ........ I'..I.1 ... 1.W. .... ~ ... ful .. UL ... !. .WJ.l k1.e.-

- • '" / ~ -I ' 

.•.•... r..I.I:1 "i .... J. Ja. .... J. ... ·'t·· ()..f. r. .. l"Y.!& td,.····· .b l! /,-~ .... h.t . kt ~h •............ ï;; ... 

....... fu iJk./J. ..... cJ.jJ-. ....... ï"'-<c.<:& ~ ... ~f·<1.lh..ï .'J!;-r.e..-j:- .~""'i<r.d. ...... ~.rde", 

::: :: :::;.::t;::t!:;.:/:::;;:d.;;!:~'::.;;jf!Î;,t, · I ::::~:: ;,;;;.iJ: :: :: 
...... , .... d..r ~RJ .. l?-.f...1t ................................................................ / ............................. . 

" ~""" CJ ''- .~~.a .u.l .. r..I.~ .i .............................................................................. . 
... _ ..... {j.51t~· -é.r;.h.~.w. ... ! ..... -Z~r:. ... ~. 9.! .tJ ·;..r······················· ..... . 
.. ..... ...... .. [. :~ . . .Ltf!:a. J.e. ................................. .. .. .. ... .... .. ... ... ..................... .................. .. 

I . I: -J • . . ' Ic ' . / . dof!! 
. ...-. ........ -5 ... . (0..,k.. . ..$ . •. 'j ' ~' e. k'}"ï P.'.v...-u.A ..... t: kU./.l .... ~ r:. .. . M k1A jf.R.1. e. Jd ... .. 

..... ... ... . r. .o.o.I.~ .. .. f:!:. ·~f r .. · .. · " ............................................ " .............................. .. 
:: :dJ.:i::: :;;'ji;;;; ::: : j~ :~ :;:'p. ::: ~ i : ::~~ ~:~::: ~:;:; ~~::: ~~ 1 ;:~::: -;;;;; d.dt. :;;::: 
.... . )!j. t.v.D. Iî.~~"" """" .. ~. J ............................. .... ................ f. ........................ ........ . 
.... ~.e.J: ...... h;.cp.c? .0. .-: .... .1~.I .: .. ~ .... ~.~P.. .~.4Ji .. &-.~ ... :2. .. ~ ..... h.l.~t .... b.~.: 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Insprnakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 

Betreft; zienswijze Startnotitie reikwijdte en detail. 

2e Exloërmond, 22 juli 2011 

Geachte heer/mevrouw, 

0645 

ONTVANGE 

3 0 JUL Z011 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze in te dienen ten aanzien van de 
voorliggende concept Startnotie Reikwijdte en Detail die de procedure en inhoud van de M.E.R. 
beschrij ft. 
Onze zienswijze richt zich op het onderdeel Landschap. De structuur van het landschap is uniek. 
Windmolens zullen deze structuur blijvend verpesten. De rust, een van de belangrijke kenmerken 
van het gebied komt sterk onder druk te staan. Dit heeft de volgende gevolgen: 

De unieke structuur van het gebied met het prachtige verkavelingspatroon is uniek voor Nederland. 
Deze windmolens verpesten deze structuur. De cultuurhistorische waarden van het gebied worden 
hiermee in een keer overboord gegooid. Het gebied is rijk aan planten en dieren. Deze windmolens 
zullen deze biologische balans verstoren. Dat vraagt een onderzoek specifiek gericht op het gebied. 
Ik zie dagelijks de weidevogels in het gebied, waar ook een groot aantal boeren in participeren met 
het project Boeren met Uitzicht. Deze toevoeging op het recreatieve aanbod zal dan ook verloren 
gaan. Maar nog belangrij ker is dat het ten koste van de vogels zelf zal gaan.ook op de overige 
dieren zal het een zwaar negatieve invloed hebben. 

Deze aspecten zullen grondig onderzocht moeten worden. U zult begrijpen dat ik een tegenstander 
ben van de plannen voor dit windmolenpark. Ik zie goede alternatieven die op meer draagvlak onder 
de bevolking mogen rekenen. Ik zie daarbij mogelijkheden voor aardwarmte en biomassavergisting 
in de veenkoloniën. 

Ik wens door u persoonlijk op de hoogte te worden gehouden. 

In afwachting van uw reactie, 

AP de Roo- Brons 

2e Exloërmond 
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Geachte heer, mevrouw, 

0646 

ONTVANGE~.Lucas Uilenberg 
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GELEIDEBRIEF 

Bij deze doe ik u mijn inspraakformulier Windpark De Drentse Monden, concept notitie Reikwijdte en 
Detail, toekomen. 

Graag ontvang ik van u een ontvangstbericht en persoonlijk antwoord op alle argumenten, die ik heb 
aangedragen. Ook wens ik van alle ontwikkelingen en mogelijke inspraak- en bezwarenprocedures op 
de hoogte te worden gehouden, om daadwerkelijk van mijn rechten gebruik te kunnen maken, m.b.t. 
dit totaal ongepaste Windpark. 

Met vriendelijke groet, 

Ir. L. Uilenberg 
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Inspraakformulier Windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Mijn gegevens 

Naam: 

Straat + huisnummer : 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnwnrner : 

E-mailadres: 

Ik spreek in als vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: 

Mijn inspraak: 

Af; f~_ ~n fwI ~ "J" .fJ'Wni", Tfknck,o" wil ik. r=t ~ 
~, J" mf02 ~~~ fwI wi~ J" .fJ",n&, Tfk~. 

Mijn standpunten: 

TfI.vd J" ~ ~ I..l ~ "I' J" 'r'H'.d,poko~udMvr 

?J()-~..,., de f.o.-uw- t.'U.fl\.. fvJ ~, ~~ M. ~ ryvru 'Y'r!4dvn UJ-<}..,J~ 

="'r~ ~. J" """'-~ rA&n - r'"" ~'i ~,Je.". ~?<n .fJet 
r1 1{".1 /wU"", "I' J" F,vJ~ b;,J,~udMvr 

TfI.vd I..l ~ &t J" ~~ ~ I..l ~fIvn. ~ dm",. ""'

~. 'TIid ~Ie-.. fwI r1wJ. J" ~,VJ,n ~~ ~~~ J" ~m~ 

cb~ ~al" l"fu<>o~ J" ~~ ~ ~~ d4~ 

'r~~ ~ b~l. mMIc ~ ~vdui b",~ J" ~ di< 

'" ~ ~o'~ ~. ~, J" F~,,~n ~ ~ ~ J" 

""). ~ J" Cnw.>~. Xd. 0 ~Jc r1 p/.o.at, m4 Je.". ~ ,,vlm J" 

dYwd r'~ ~-,. Sn I..l ,,vlm~Jc r1 ~~'" ,~ ,~ ~vUn 

= fwI ~~>Y<Á 'J"""~ r1 "",vU"" b. ~~~I J" ""*"~ I'ln .n 
u'<.J.. d..c:, ~~r'Y !.kl/>"L fvd ,aoAk. F ft n .?--Cd "'-<Hl ~()-.l u-n. ()-~& rin 
l)-aln, lJ-{)-CJ"..~~ ()-Tr1AJ<L'T,,?,_ JCrJ, ;)-nd,Q/"i""~ rrv:J-d do-o.-'u u-n ()-~fv 

~L ~vl..~ u~md t''if ~H do); J" "'1"''"' ~? fwI ~,vlmr,A 

'!"')()-L ~~f U:. G-m LJ<lffl., ~ ~~.r-,i::..li4 ,;,,'-wk/vr>J<.. {., /Y.,HVnA/I'l ~. 
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~~ ck 'm(j.crhi~ ~ U<l/TV Ptd ~ U<l/TV ~~ ~, 

Q/TV ~ ck ~r U<l/TV ck ~. 2'V 'fin O-c~ (}O-'VrnVr1, V<l.ffl, ~ 

GiJ-·lJ-d,~ V<l.ffl, ~~ ~ d.M., ~ ~-wru1 n'n (}o-()-'V rk ~'1TU.rTUf' 

jJe, ~ d.M., 'TU.b a,a;n, rk ~~ UM-'Vi.i ~U (O"U- ~~ 

~..MffL,n..<1ffL, 'J.M-~ ()-7~ rk ~ d.M., ril ~~ r.vdkrv do.Q/TV (}o-()-'V ~ 

()-~ V<l.ffl, ~~ ~. 

@nd~~ Pu,.e, rk (vrrw./-~"~ ~"Q/ruj,.u-Q/v ~ Ü/~ (}O-'VrnVr1, V<l.ffl, ~~ 

~ ~ ~ ~ ()-(J-Q/v furrv UM-'Vi.i ~. 

G~e.f,v ~ ai&v~ ()-7J1, UM-~ ~ iA, ~. (~ 

~ (}O-()-~ ok, (O"~~'VQ/TV Q/TV 8-0.~ ~rr1fJ.Q.ffV ()-. &. d.) 
2~ ~ i,~ ~ (}O-()-~ iA, ~ (}o-()-'V rk 2~n.<:i..wv:.. 

rrkd, Ptd 1fd ()-? rk ~ Q/TV (j.{J-~ wi G-~ ()-~. 
jJe, ~&vrlWrv 'fin Q,Q/TV (}O-r;4~ ~. jJ()-()-'1- W ~YVlÁ F rk ~ 

UM-vLl/ffl ~(J.-vd do.(J.'V ~ e,n ~.d. 2'V rruHL ()-~cU UM-~ 

w-o.L ck ~~ nOn V<l.ffl, ck 8-o.uw- V<l.ffl, wrv w~ V<l.ffl, ~ ()-~( 

(}O-(J.'V c~ F.i/rw, e,n ~ rk f&'U.L t/n ~ (J.~TVit. 2'V rru:;..d ni.d CL~ 

~ UM-vkru ~ ~, ~ (J.(J.~ ~'V W ~~ . .i/.r" V<l.ffl, (}O-~ e,n 

~rv. Je~()-'V F w~~ ~ ~()--vd UM-~ Q,n ~ 

VrLr~rv e,n r~ ~ ~~ d.;~ IYVt ~ e,n k ()-~"rul RvufljJórv. 

rrkd, M 1fd G-? k ~ i,n ck ~: 

jJe, i~nM7Ul.N. ~~Tu txt'11r 2 ;a~ ~ (}O- (J.'V ('Wj@nak) 8-o.~.tMffl,. 

DJtb,., do.()- k 8-o.uw- !Xl/n W ~ F ~ erxi'W, ~nPw:d t-n, k 

'Wj@ ()-~'11r. Jed f'V()-;~ v.v V<l.ffl, (0" ' n, ~~ G rrw-o. n'l dal ~ 

w<uVt~r.kin4~ 2~~~ y;.e UM-~ CLa(/1-~ jJ~1W.O./:1L v.v W 8-o.(.WM,n 

~ Q,Q/TV ~mo-~f"J4 ~ ~~~ dal dil b()-'V ~&t-0 ~"1tMffl, uiL 

a~ ~' ~ (wdluJzi ~rnkruj) F UM-~ ~~. jJ,.L fD-e ~ 
Vrnpd~ 'fin, (}O-(J.'U rk ~CCJ...ee- C/,C()-n,()--rni.0. jJd rid ~ (}O-(J.'V W ()-)~vvcL 

u-a.,n fvd WI~~~'f'J4. rrrwv ~ bt Q/v 12 - 1 5 ~ fKun.re,/1- 4 
r~ brru>.trv (}O-()-'"V fvd (vru:WJt.o.d V<l.ffl, W fCL4. ~~ dil v.v ~ 

~ e,n e~ ~ ~&i.d (J.f (}O-(J.'"V de, rrL07UQ,n i,n k ~, 

()-'TYUr-VJ:~· 
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md ck ~ G-? ck ~~ 
lJe, do-~ 2· G~~nd, r G~Q/l./T7W-nd, ~rvvn, , lJ"W-~nwl/rT~nd, 

~ U}-(}-vbn v~~, ck G-~ do-~ ?J~nd, lJoMJ)1i~/vrUi~ 

QffV ck do-~ r/n., ck bnaa1~~ QffV ck b~ ~ cLvvwt ~ ~ 

~. 'WCLCJ/v ~ Q,QffV G-~ ~ û..., b'17WTU alifd ~n<k nw-~ rMi 

G-~ ~ ~ QffV ~~. 

?J~ ~~.' 

j'nr~ r/n., ~ ea.~ 

?h~.. co-~ QffV ~rvr ~~ 

1J~~ 

L~.tz'V/r"l 

lJokYl: 

()~~ 'IULCI/V rk:d~ QffV J~~ 

Gild U<:t.m ~ k~ U<:t.m ~~.Jd 

lJe, I-.I"l~ U<:t.m ck rrwn~ F nor4 U}-(}-vbn e..~;:~e,d. G>u 'fin 

~ a,C ~n- U<:t.m G-7Ul~~ tu~ ~~~ QffV (Y'TW.J·<VM/~. 

md ~ ~ G-f ck (}<).~nd.Ivud. ~ ck bvr QffV b,.,k ~n. G>u 
uo1 &z, ~ Cl.Q/Tl,: 

?J~, ~d.wd,l~ 

lJQ,(}<).d U<:t.m G-n~, r;~ a,a,n co-nfv,.Ce, 

1J~ QffV 1J~e..~ waL ~ &;dL &t OffJ~/tJb ~ QffV G-~ 

~ 

G>u nw-d U}-(}-vbn ~rvrkG-nd da-L ~ ptv.~n- U<:t.m UJ-I/nd~TUI/:... CjW-n- r 
bf1 G-? ck fidvvm4~ QffV ~b ~ U<:t.m ck G-~'TWrvlmrv. 
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JTh eh ~~~ ~.UJi ~~ ~_ ~ ~, cb~~ eh 

r~!mvr ~ ~'c ~? eh ~ctHl ~ eh ~~ ~~ 
(w{).-~n). :J~ wo.-vil Q.C.I./~ dol VI., ~ F wo.-vlrm.... 1'VO.01'\, rb 

~.fw, W-O-~~ "",,', ~. Ol'-"r'"'vrrul~ 

k~ ""'"" ~ iA & oJrm-, Jlv Ib ,~ ~ Jd _ 

~ k~ ~, ~ _,~Ic iA. Yad.,.,_ ck ~ 

~ nTh Wj eh ~ nTh 
- eh k~ "'"'" d.. ~ (crt~). 

d.. p~ ""'"" d.. ~ ~ ,~ ~, 'F""'~ e~ 
(w~~ om 

knk._) 

eh ~ ~n a{~~ om ~ U&n lw1 ~ cb,~ d.. ,~~. 

?!'"~ lw1 b,~ ""'"" d. ~~ ~ ~ wéndLv'J";,,,., ck ~ 

~~ w~..kn ~, ~.UJi d.. ~Mffi e",,~ '? ["",,", ~. lw1 

~~ ~{}.~r vam ck W<~. JCJ olw-cJ.v.cA eJ..-'t(}--ru.~~r"'" 

lkJ..'Tl. eRffl, ,~f~ 1.4 ~.~ l.I<l.ffV rb wvn.d~. C(';Tt, ~rJ.w,rfLk. 

~, d.. ~~ ~ ",,;nJ!U~ Wj ~~ '''"~~ '" ~ 
,,~ ~J.ud. Olif d.. b"d,,~ ~ ~, ~ ,,~ 1w1 

,~ ~ ~ ~~ _ v.i . .9, lw1 pf=, ~ ilif 

'! '" ~ ai ~ ~ ~, ~,~ ~ ob 'F""'? WLn· Wj"",-J-U 
~,,~ ,!~. Cwmdat:w. ~~, mol ~nd

~f;.~~, ~ ry..().~. ~ -m~ (.l~~~ ri'lü dn.m, ().r).fv vo..r~ 

Wa'"t. &.n, ~'i~ ~" d.. ~ """., "" ~ ~"t ~ d.. 

I.v~ " _ ~ ~nW>, ,~ dwr-~ & ,~~ 
JTh d.. ~. _~ iA mol duiJ.J.ij1v a{ fK,~~ 

~~ ~ fK,d, b= 

b~~.~~~. 
,9Th d.. ~ddj-0 w~.uJi ~ dal '" ncuw1 w~~ ~ w~.uJi 

~. fJ"&,, ~~ iA (~ ) nWc· ~. Olif d.. ~fw, 

~ iA lw1 ~/1c '? /w"" ~ ~ ~ e"",~. 

'W~, ~~, ~,~~~ ""' r'~ Wu._ &1 lw1 F,iLk 
~. l!Jp. lw1 ~ ~ rr lw1 """-wvvm41c ~ om 

~ ck lw1 ~? ""~, l!Jp. fmdc ~ ~ d.. ~ 

~ ~ dW.n 'I" lw1 bnd~ mi ~'t &1 d.. ~ 'U<,f ck lw1 
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,~ ~,f ~ Jw,J o~ ~ en, &, ~~ ~n of' ~ 

~ ~n ~ wVnd/,vJ,.;_ lot ~, ,t"d,k ey~, ~+ 

~, =~d ~ M ~o,k,~ ~ ~. XwJy Jw,J. 

0fT~ iA ~~ dn1 ~ ~.n ~ ~ dut d'1~ 

~~Mf~ nid at, ~d ~ &, ~,~, ~wvd. 19=_ 

cr-od. ~ &,~ ~ kd ~ ~~ ~ ~n M 

<dndr~ ~~ te, (J)-(}~d".ffV 01.- e.<'!J'1.- v;:dw. ~ ()-'TJ'l, rdo-~ W 

1f=t ~ M w<~ of' M ~ f",&,n iA b~ ~ovM~. :J~ 

kd ~ ~ ~ M uX~ o~cIJ iA ~~. md 
~"t ~ ~ ~" ~ ~ ~ (frW'~ ~, 

f'"JM~, ,01o.J".~, ,1,0.) Jw,J ~~ U<NA~ a/~ .md, 

u-vvJv:/knk ~ -kn.ii7~ ~.n I. ~ok" Iu,., ~ M FAi 'AM 

Ad,,~vir/Y\Á 1A.. J71 k J..a;J,,~~ I..J.J-<)--vft ru.d, 'i~J'l()-~ (}-(N/l, ~ 

JCJ w-«r,~'IÁ yuf ~4 (J)-() ''cd,,/r... ~rvrw.'n"Wln' do-~", ~~, !Vn. 

f=~ j)aM~ bm ~~ rd=IJ ~ ~t.~, =Io=o1x~, 

eb. j), f,d,~ ~ wC~~ "" ~vh1 j), 19~n<~" ~ M 
f=v. W<Vl'4nfy'~ a,~ PM""vl,,&n dn.-n, f='~ X,f "" ni.d; -u=d~ 

(}-'tY!.. (}-IX!!- ~- O-a-*na-nu.'-1. & -m.a~. Gevn... (}-nd.v,r~ rU, J.w.,. F'" '3-f 

}'/n ?&,I., !'in 

b~~ 
Jn ~ ~~ ~o.dt M-~ OoM. ~ ~ Ix; M ~ <n en, 

~ ~~ V<:l./J1, wi./rvl w"'-tmAC-. ecfJ(;/I., vno" de, ru).-t.dJ.,c /..JX}-'ViJ.. II.-nAd 

;lM(~~ v-a.n- (}-~7W/~v, ~~~ l'ffC, ~ Vn, d.r.u naiH.;"-' 
o~ ""-n ~ ~. j)J "- ~~ I. ~ ~ OnloM~. (}Jy 

ci.Jl., ~~tw. ~~t ""<>-~ 'fiv ~ (J)-(}vkn ?~a.7l, (}of 'HJ#lh. (}-'m-t..n~, 

,>r,;~, fO',,&, f"J~~, ~,~,,~ ~. fH>v.nyv>ncl,. 

&'~Mf"'~"r" ~. ~ ~~ 'Ik! ~" ~I.r, ~ ,",,= ' , 

~vf~ F~~ Ix; M =rkJ,,~ ~ "n ~~, ='" ooit Ix; 
M IkQiM~ ~ ~ u><md~. 11",~f;r""- divnL iJ'0i? (~H>~ 

""""") k ~~. o~cIJ X,f ptu.~~~ ",,,"= ~1t ~ ~ dn1 

Mm- ~,,"~),-().n. q/\ljQffl, u.i~ d..o). d~ (}-n&.~md 1'.<'/71.- Ad ia..o./u ~ '3-? 

M.ffV fiJt ~~N i.., ()-~j'd.i ~, ~~ U<l.hl. Q"ft1... Vr~ f~1'Wn. ~ 

w~ e~ a,nJ_ ~,m, ''" M hOi? ('foor-~~ ~), ~ 

,»~o.dt &.p=U j;." T=' ~ '~' k ~1~' wa.a/<, F &, 'r"k 

yv>'f'"~ fM"'~~ :rdu~ b.r ~ =~-n !'i~ 
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{)~vÁ G-! eIV ~ !.JJ-i/nd~rw:., G-G-~ ~ ~~ rn..o-ekru 

uxy,dwn ~~ G-771J ~ ~ ~ bTl/Yl,Qfl1, ~. 

(~ ok, ~, bG-~edwn e,. d.) 'Wal ~ dd 

UO-G-'u ~r UO-G-'u de- G-~? 

- 19e, 'l.-u;io.- wo--u:Ji ~~ dG-G-'u ~"t-!/"'f" JeJ- WO-'71I2f'Yl, &JN.:.QffL, de-

~~ rol dd rv:d im de-~ r ~~~. 19G-G- ~ 

~ rol eIV rn..o-r4~ 771JQ,e/V ~nd U<l/r& de- wo-~ G-~ 

QIn 'J'A~ de- WO-7lA/Yl1fYlij~ no-~ ~ ~ da.nv 7W, dG-G-'u de

~. JG-J.r.. ~ 1fd ~ ~ ~~"f.JD-4 G-? de, 

b~ im de- ~. md de- ~ ~ ~~ ~ 

wo-wrv;wn im de- ct/w:k G-~~. JeJ- ~ ~ niet al~ G-'In de

'W{)§l ~ (.I·a.m, de, wo-nt/r"<jQln, 17UUJ./t- G-G-~ G-771J de- rru.J./~..v.a.a/uk. 

§llj'n de- ~~ no-~ w.1 ~G-!~'u? 'W~ ~ ~ NY~ 
diA, ~ 'ij'n ~ de- fv.tpo-~ diA, do-G-'u CL0 QJr./rW/1A1TIJ I/:" G-~~ 

G-'In de- WO-~' ~ b/Tl/f1.0'n b~ G-! ~UWQffv. 

'Wol 'ijTIJ de- ~r UO-~", k "~n ~ cmlfQ/lè ~ wi ~ 

G-~, bn w-o/f1.Vruj tWJQIn Q,Q,'n ~ ~ UXJ.-DA<:k rno-ekru ~o-~, 

~~'" 00'n ~~ ~uwv b~ t0'1~e eIV ~ ~~ 

TIVbQ/l., tb? ( Y w:1J,v.,-"...R/I7Ul/nL, ~JldMJ/M/l.,(,'IVf ' ~ ~ ~ ~<:hu.l.d,Q/n.) 

'ffkeL de- fo~ ~r UO-~'u de- ~7nwo-n~. 

19e, ~771Jwo-~ ~ eIV /iTl/:J./n.wd ~ m..<UJ./1, ~? ~. J~'n 

~ b,.,d ~ rn..o-ekru ~J2/n. ~771J Q,Q,'n ~n. wo-ni/r,,~ &., fIuun.'71I2f'Yl, 

~~ ~ d/l, UJ-<J.D-~ U<l/r& de- wo-~ alfOO'n m.aO/v ~ ~TIJ. 

2", rn..o-c;0n dan ~~ 'ijn diA, kJv...ijUMè dol de, 'W (9 §l ~ ua.,n. 

de- WO-n-!/~ ~ ~ wo-'1dt f')<lj,n~e,d dG-~'" de- b~t ~ 

'W~~, ~ de- wo-w,~ J.J.o-~ o-rwwvbo-/J,e..a,aA. 2", rn..G-d 

o-~cJvt wo-~ 0/ eIV bn WO-~L w./~o-nd dol eIV no.,! ~ 

Q,U0T1J~ /.w-~I;;d.e, ~..-o-!~ 'ft-n uo-o-", Q,Q,'n ~mr'1' r/TIJ de- ~'1i U<l/r& Q,Q,'n 

~~ uk, ~VQffV ~ de-~ dol eIV ~ 

~e,Q/nf-a.4 r/n. de- ~ 1/:". 190-0-'" o-n~o-p,e..a.-a. ivwJ., U<l/r& de

wo-~ rol de- wo-m"'1 m..a.,4t U{!/\~ r/n~, ~o-'" de

~ im de- ~t ~ ~ uJ-Ü~rn.o-~r'f~ no-~ ~ re 
~. 19~ fvÄlv~ a-a.n ~~, no-~..R.ITl, d/l, u~ 

UO-O-'" k eo-ca.~ ~~lHl/\hud re o-o-~ d'ua.~~ afrw:rn.rl/n., dG-o-'l.dai eIV 

o-o-~ ~ ~ 0. na.a.,,,, ~ wo- rWrvr" im de- ~ u-a..n ~ 

~~~. Jed ~ !KLU Clo-~ TrUin. ~l )Je, ~ ~ o-? o 
(J) 
.t>. 
(J) 
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ck ~ni~l ~ ~ ck ~<=nij~ " al ,WiJ "= F"'&r 
l~ ~ ~~. Jed ~ Bil ~ ().().k, n"" ~ ~~r tk}-().'V 

ck i<>~~:.-w.. 'W ~ rol en, ck ~ . ..l Ck»n dil pcvJo ~ 
~ dukn,. 'W~,~ lw1 ~ ~ ~ ~ ~ brni ry 
77tM1-~ iJ..m.. ~ ie ~n (.U<).-71.I<.ffl,. .fJr1 Wdi ~t CMl-~ ~ ~ 

~ ~ ~ r='-' 
'W&nd ~ k~t """-~ "I" ~ ~c~ 
~~ ~ ~r~ aii-c~. 'W&nd ~~ 

r-taal ~r/ rOM, wi~ ~.~ ck ,~. 'mj~ 1wivJM~ e~ 

nn -rno.a"t, l'.Q.ITV ~ ~wn, ~ ~ h~ ~ V<l/n l.()-O-~ 

JJrl rin k i~/TY1~.'\h 

(02a.d~ ,~ ck ~~T~") .fJ, ~r~~ O~Tr' fW" 

~fwn- eAiTV ~~ V<:l/n ~r.d..u.. \U<-'\.<). ' ~ f'<""- jQ..(l/t. (lJry fw.i 0-

t)-O.iJ..'" fJ2(!Q.dtJUUf~ ~ so."lRo e/.ti-.~.inM4, 

O~Jc ck ~~ ~ 02~ 

02a.d~ wJ ck ,~n~ [~~ eb" ~ I, ~n F'4-n 
(oltvvn ~- k o-'ffI..lP<HVl'rulcn ~ 'iÁ/,.Q.'~ C;dd "TT\.M~ iJ.'r7'1.- ~ bn-rw,n, 
r~). ~ Iwt iJ. _ ~uW ~ ~~ ck 

,,"nd.~ di.. 02~ ~,~ 'f""" e~~~ ~~ 

Yi~' .fJ. e~Wnr" di.. ~ ~ ri~ ~>1 jui/J 

c,~ 

~~ uil. ~~n~ " 'f ~ ~M.. " ck ~~Ii& 'f u.d w.lcJ,J~, ~ 

~ 1lJT1. te ~m.«vv G'l, l~v1t nid rl«y r;~~ ~n.~n. iJ..f' k ~{(l, ~ 

ck ~ onJ'"'r~ 1/d<n "<M lw1 ik ~ "",n+~ J~ ~ miJ' 
a.t'>J-Cu..ui T~ I-,-i/n.f.~n.. &n J.~ ~*"'rv tf.()-().'!- dd w-VrubruJLmp.~_ ... ,j,_ J-Cd 

~&'nf'"~ ~",w!1 _ ~~ ,~ '"' 'I" lw1 ~nd~ ~. ck '<'"'/ir 
r+=r"'n1' 02d.~ a~ ,ull~. ~ aUbn,; "r""fk~. 

'~rcJJ. ~...J.0Tc ~ rJkr, r.;>1, ehn wd 'nV<>1d."~. ry ck 

klud»<>,~ ~~ ~U~. l!",wt I';' iJ. ~ '"~ miJ~ ~dF~ 

I"""Y "'" ck d"f.ru1iAv". =/;)" 02~dk ~ .fJdDA. 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: T F. Glazenborg Mevrouw 
Straat + huisnummer : 
Postcode + Woonplaats: Valthermond 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

U spreekt in als: 
~ Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: 

Uw inspraak: 

&~At<U!M~2 ZJ~@'~ '~d~~ 
A/AP.M~ @,é'R AUMk~~ ZJ~ fIlI.-uk. 

• f//.ed.6~_k~-9.6~ 

~AM~~At<U!Ad~~-M~~.#~~ 
~ __ ~~~..eut~~~~. 

ZJ.d"p/~~~~~~. 

• f//.ed-Ád~4·.6~_k~~""'-.eur 
~. ffát~M~~~fltaMA&i~~ 

~~~~~--,nd~~ 
t?t~ __ S~@'A&i~'~~~ 
~~-M~~#'~~~ __ 
~1tetd..M'~~A7-Mf~~. c//..d~p/~ 

~A7~~~~~~. a,/td~P/ 

A&i~.#~~~M~~/p/~, 

k~~~# __ AUd~~AUUlk~P/#. c//..d 
AUdA&i..eut~#At<U!A7~~. c//..d~ 
AUd~..eut~~~~?~-MA/~ 

~~~-'o/lk~~~-U-MI1AUWf..eut 

~~~kwun~. 
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• ~~.6 M~~ .&M",~e.u.r_-Ád~.dIur_~ 
~ __ -.ed'.6~e"'4~"'_.6~. 8#~ 

AUUnteHAt<U!k~At<U!~~~.#tWuk~# 

A/AP.M~~~. Zk~~AQ-d<Ut~~~ 

~F'A7~~~~~.#H-UUeh~ri 

~~~A/AP.MAd~A7-Mf~~ 

• (}~k~~~4~AUf,UIUhAt<U!~ 
~~M~/..MtMk~~ 

• (}~k~AUIf~~~~. 
~~~~~--~, 
AitaY~A7A:// 

• f//.ed k -#d ~.6~ __ ~..-:r AAP.4....,eee".· 

Zk~#..eutA7~~ ZJ~M~p/~ 

~~~~~--Fd8.#1Ud~ 
~AUd~F+#At<U!~~At<U!..eut~A7-Mf4 
~A7~~~ __ k~~M~AU~~. 8~dd 

~~~AaM~ fltaMA&iAaMM~A7-Mf 

~ __ ~.c//~p/Ad~~~ 
~ __ ~~ __ ~~~~A7"'Y'~ 

--~~~. 

• f//.edk-#d-9.6~M.6~.· 
Zk~Itetd~ At<U! 2 ~ AJtMAI A/AP.M ~/ 
~ __ . é'~~~~At<U!M~P/~~ 

~M~~~. c//..d~-UAt<U!tf<Y;'~ 
AUMUUl./~4~~P/~~ 
ZJ~-uk~At<U!..eeh~~tf<Y~~ 

~~~~ __ Adt~~;~~p/ 
~~.-u/. ZJ.d"p/~.u~#A/AP.M~~~ItÜ. 

ZJ.d"~.kY-UUA7AM/td~At<U!M~~ @'--ff 



4aT-M /.? - /5~~4~.huItU1AfAMAd~ 

AUU1Ad~ &AU!..&-~~~-eh~;fUU' 

~~AUûM~AtUl4U/M~~~. 

• ~..ed-Ád-'l/ed..4j#_~e&,e ... k""'..u~~ .. 
o-?".á.?~~-M4aTM~~~~A/~AfAZh4 

~A4h~FAf~. o-?"-dAf~~F 

~~~A/AAM~-eh~. 

o-?"~~~~-eh~~~ 
S:Tr1;?~~~.;2d~AUh~S:Tr1;?~~ 

~AUL.MAd~, ~F"N.eh~~AUUM 
~/Z)~kd4aT-a&-M~.&dAd~~ 
~~~~~~Af-ahAd"~-ehÁ&üt~..in 

~~+ItU1,Ad~~~IteU~~F 
~~~~. &AU!~-M~~~..in 

Ad~Atd~~~AUûMAd..in~Af-ahAd 

~~~ &-&I~Ad~~AUU1+~~Af-ah 

~-am~~x..Af~~Ad~~.&d4~ 

Af~A/-ah~Af~.a.&~~ 

• ~..ed -Ád -'I/ed AtIA..Id ~ ..4j#..Id~..u..&~. 
$~~Ad~Af-ah~~~ ;g~-&~~A?1" 

A4<J>AUl. ~~~~~F..HUUU~ 

Af~MAd~~o-?"-d~F~~ 
~-MA/~;fe.tI~AUûM~kd' ~4ee/A/AZh~~. tkI 
~..in~~~~~..M.4e~-eh~-amAd 

~~..in Z)~ Ad.eM.eU?..Y~ x.. ;fe.tI-Uf. ;:ded AZ<Uf ~ huur A/-ah 

~o-?"~- A/.d4; ~ ~~~ 7W 
• ~..ed..&~..4j#..&~~~;YAtlA~--.ü.I~ ~4Û~ 

kot!l~~· h"..et{!~~~~~~4· 
~ -eh A<flAd ~~ A/AZh Ad A/~.-i.tM ..eNlkd' ~ ~ 

~~~~. Z)~k~F.&I~ 
Af~~. 
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• ~..ed..&~..4j#..&~ 
i2e~.;' ê~ / ~ff.á.?~, 

Z)~~~~,~AU~~ 

{!~.?~~-eh~~..in~~~~ 

~~~A4hAd~ t?lA44~~~~ 

~~~~"nd~~~~~ 

~AU!~ Jl!'.ed~~~~~. 
-> {!~~., 

-~..inAd~ 
-{!~~-eh~~ 

-S~ 
-~ 

->.?~ 
- &~dutA<UMF~-U1~ 
-ê~A/AZhAd~A/AA~ 

->&,~~ 
>i2eA/~A/AA~~F~~~~ 

~ff't~d ~A/AA~~UZ4eh~~ 
.-6W~. 

• ~..ed-Ád-'l/ed..4j#..&~ ~..&~--~~. 
8A.dZ,~_.· 

- {!~~~ 
-P-M/~AUhAUW~~~~ 
- S~-eh S~AfUb7'AIUM~.zd~~ 

-eh..MUf~~ 

~"lt4.d~~4aTk~A/-ah~~ 

~kjt-~~~-eh~~AUUl~ 
~. 

• ~~~~e;/~~ 
~~~~~A/A/-M~~ 

~-<k~z..~A?1"~~dAUUl~~ 



~~/~~~~~4d.ef~~ 
~A4M~~AY~AU<U~ 

.8~~~AUUl~.Mz.,+IUUf. ~k 

AYA/I~~-Uh~~AtOA~ 

~.M. ~~AYA/I~ff4'~~ff" 
-~~AUZh~~~/ 

-~~AUZh~~.z-~AtOA~ 

~?W~~-U1~/ 
-~~AtOA~-U1~AUUlM-~~~ 

~. 

V'.dMM-~AUUl~~~AtOA~~ 

~~~~~~~IU4dû~~~ 

AYA/lM-~~~AYA/I~~ //.d~ 

~.eM~AYA/I.eeh~.M~AUUl~~(/. 

&'~A4M~~IU4dûAUZh~4' 
~~.M~~~ 

.8-i'·~~AYA/I~~~M-AUlF~ 
AYA/I~~-UhAd ~M-~~dt/~.M.efd 

~AYA/I-Uh~~~'~~AtOA~ 
~~~. ~~~.-ntd~ 
~, AUVM~.-med~~~~ff'~~AYA/I 

~. &'~AUZh~~AU<U-U1,,;w~AYA/I~ 

~.M-Uh~~AUI14~z.,~· 

~~.dad~.MAiet~~~~ 
-<UUlk/ .h.mut. 

• b!~".4'et1~~~--~ 
a,~.dad~~~4d.ef~~~ 

~~. ê'~~AJa(/.M4/Md~ .8-i'.~ 
~~M.MM-~~~~ 

~-&UUz.,~. @~,~,~-U1 

~~ZM'h/~~. ~h/~ 
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~,~M-~~-U1.LeuIlUl~M-~ 

~. ~~~~~~-<UUlz.,~~ 

M-~. 

~.d~.Zd~AUut.e&A&d~M-~.hud,,~ 

~~~Mz.,~~~~~AUZh~ 

~ZM'~,~~~~, 

~-U1M-~.-{IA/I~. //~'~~z., 

~~~~~-U14d4AY~Md 

~~~z.,~~ &A1-Uh~~z., 

htAAeH~~~~~AUUlM-~ 

~z.,~M-Uh~-~.-n~M-~ 

AUZhM-~-6'/,M-~LdMz.,~~. 

~~~~.,k,/.-{IA/lM-~~z.,~. 

~.d~AUZh~~.-{IA/I~~~ 
~,~~~/~~AY~ 
~~nd~~~~z.,~k 

~M-~AUZhM-~.M. 

a, _~.dad~~Md~AUI-M~ //.d~ 

~~~~~~-U1~ . .o~' 
kA~~-4ah~~~ Zb 
~AtOA~.M~ J2, &~~h/ 
~~~~~~. //.d.MMd 
~AUI1AU1-M~~z.,~~. &,~~~ 

~~ff'~ff" 

• b!~".4'et1~«u~ 
~~~~~~~~4'M-~ 
-U1M~AeUu,AUZhAiWu/~. ê'~-v,~~~ 

~~.AUUt~,.-{I~-U1~M~ 

~.-~.AUUt~~ .o-i/ .M..edtMz.,~-U1 



~ q'~~A~:-f~-<UiM~~~ 

~~AY~~~~~~,~ 
~--U1k~~-Ut~~~ 

??áT~..;~~~;~~~4·M 

~AUU!-Uh~ A'Jt<U7A.-/4·M~AtQA~ 

tff~~?R~~/~~~ 
#".d~~~~huwN-Uh~,~ 

~N4~;u/-eurk/~~~-eur~ 
..t4,~.ru,~AUV'~~~~. &~ 

AtUm..t4h/pR~~~~~~~ 

~A--4d-Aaaa4~~~~~~~ 
~~#. 

• b/.ed:~4'd~'&'_~.eM"~'-~~ 
8-y·-&t~~M~~Aid~A'UUUAbM-Ul 

r~k~~F~Fnde;,. Zb~~ 

AUd'~~~-MAUU!Adt..d'.d-dh~-Uhd~ 

~k# é'~-M;f-AM--I~~~ 

~..;nd~..M~~'~~ 
~..;nd~~~ ,oAUA~~~~ 

__ ~/UU~tMteIIA7AZh~~~A-AentUfM~ 

~~-'!eHAteM~Leed/AUUl~";~ 

~. 

• b/.ed:~4'd~~ 
tff..a4~Aek~~;j-d~~~~ 
~ __ ~ &-<Ui..t4~~~~ 

AU1-euje~.-.e?~~M ,o~ 

• b/-ed--td~.-A.Ad~ 

,o~~'~~~~-UtAUV?M~ 

Att<dM~~-Uh~~.hv,/d4,. /I'~.~~ 

~~~~..;nd~~_~N~ 
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..t4AY?1-euf~ ~~ -UtM ~~ka/u,. ~-uuAUd' 

~~~..;nd~~~~~~AY" 

~AUUl~M~..M~~~~. 

• ~M~UUAemUU/,~-Uh~~ 
~.b~.-ALt-~.-A.bM'~Aj6--td~'-MF 

• b/-ed~C?tJ2~--td~.&M.bM'~~4A

~~~-U1~~~M. 

• b/-ed ~ --td~ .&MLt-~.-~.urLt-~.-A 
~Aj6A-~~~~. @~..t4 
~Aid~ 

• tJ~Lt-'-4~_Lt-,.Nett!t..~iIeUAj6--td~~ 

.-A Lt--"-~'Y 
• ~A/.M~~~.-...k~~ 
~~e.eG.eu/..M"M~~~~. 

~~~,~",.-//@d"~-&t 
AI4M~AI4M~..M~.? 

• b/-ed.bA-~ • .e.ef~&:V.-A~.ur.b~ 
4.,e4~·1f' ,0", ~ ~ ~/ ~ hûl1jC. #".d AtUWUh z,1A1.4.eh ~ 

~~F-&t..;UdM~~r~. ,oAUAM 

A.t!Ûl-~F-M~AteM~AUU!~A~~-Ut 

~~A~~~A'/..a4~k,A'U'~~ 

~. z....:t,k~-#dAUU!h/~~~~ 

~AÁ~~ .. #".d;rdk..;Ud~..M"~ @&?-~ 
AUU!~~ ";IUUM~..M"~~ 

• b/-ed .b_.l.~L,.edu:/ .-ALt-~.urLt-~~ /? 
~~tP'~.-uu/~.?@~~~~~ 
ffk,~~~~~~..t4~AU7!~~ 

~~~~~. 

• b/-ed.b~~At4MLt-~~~~..-:r 
4 4.,.,e~:'" #i/";~I ~ ~~ -Uh A-Ä,P"~";~ 



~ ~.#!Uf~AUt.Mkuk~-M;jUU' 

~~A4.?/7~~~At4h 
~/ 

• ?II..ed~~~ ___ ~~.-~ ___ ~ 

AIU,~e~e..ku.lM~~~ 

ZbAU~~-M~"'4"t!ûe/~."H.a44~~ ~ 
~~~"'~~AUH.#!Uf~~..t,~~ 

F~~At4h~~~..nuuM~~. c:5AU~ 
~~#~~Ld-~ t?!&/~AlAZh~~ 
AáT~~~kA~.h..mdAlAh t?!~, ~~ 

~~~. c:5AUd~~~-M~ 

A~~Ld--M~~-M/~~~# 

AIAU4.eUl~M~~uu/At4h.eUl~.a4 ~Atd 

~~Ld--M;jUU'~M~kaTA4. Z)..d<U 

AUU'~At4h~~F~~AI.euk 

~~~~M~~_Ád 

AIUÄ/-"/uyz4d.-,~r/~. Z)..ed~Aah",~, 

~~~AIAU4~~~~~ 

~+m-, ~-M~;jUU'~A4A<UM~~ 

M~kaTAUUlÛ~ Z).,,;r4~#~ 

~AI4M~~. t?!~FM~kaTAlAZh 
-&~~AI~AI'ak. t?!~.Ad~~",~M~ 

hud .Ly'."nuue;r AUJf -M..t, ~ AatUlUf. Z).,,;r ~ Zd.#!Uf ~ 

~~~AUUM~~ 

• /Z;.d,~~~.f.:" .. ~---~~_Ád 
~ t?!.ûz/~~.-aee/~~ 
.AJUUMAlAh~~Lh~AlAh 

~. t?!M/~.Ledad~M~·~~At4h~ 

AUf~ ~~ c:5#AUUM-een~~~-M 
~.Lde,AlAZh~. 

Z).,,;r#~~/~Lh~~/Zb 
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~~ /U"~.eUl~At4h~ 
~..eMA9;/U"~Lh.AdA4AI4M ~~~~. 

• /Z;.d, ~ ~"«.~'c.id/ _ ;e.e./d.p. 
~~.,uU/~~~kAk..t,~~ 

~~~AU~~;jUU'~~AUJf..t,k~ 

~/,~Ád.d.eUl~~~~ 

~~~AI~;jUU'~~deA 

#. Zb~~"'IZUI."nad:r#AÛt~ 

~ 

?...uv&Adt~A4~..t,,,,~A4~~~.-aee/AI~..t, 

AI~Lh ..t,AUU1UMM. c:5 ~ AÛt 4~~ah ~~.nUdeW Lh~..t, 

~~AUVfÛ..t,~~ Ç!/~~'AÛt~ 

M~~At4hÛ~ //.d~~.#!Uf~ 
~MLh~Û~Lh~~~ ~ 
~~AÛt,~.MUI~~~Lh~'Aid, 

~~,.Ly·~~~~·f7~P.d 

~~"'~~~M~~""~~Lh 
Z)~ 

Inspraakreactie uiterlijk voor 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 



ONTVANGEN 0648 
30 juli 2011 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ..... . c~~"' .. L~~I?~. :- .v.t'e.I·J~()n.It .... .. ............ ............... ... ........ lleeF-/ mevrouw 

Straat + huisnummer: ..... . 

Postcode + Woonplaats: . NJ.c..~w.::8~~ .............................................. . 

Telefoonnummer: ..... . 

E-mailadres: . .... . 

U spreekt in als: 

)1l Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

~ . H.~~ .. l?ç-~.ç-4. "'~~" ~ "9-~~ ... 6.9.tj~;"';o.dQ~~ ... ~ .. a.LJ.~~ ... 3-~f.jhht . .èf ......... . 

.. W9.tl.~n-:' .•.. .IY.I .clc.A.Átr.i .~ . · ~· ·~~~ · ·b.Ç.ç,J(5~ ·· kMv.l.~e.", . ~j~.~~ .. u-~~ .. h. fh<;J.c.& .... . 

· .v. e.~t Jg ~ ... Wx .. M .. fj.t:.-rn ?~te. ... ~ .. .M... .. ~t. .. V. ~~.lç. ~.a.L, . . 9?p..(~ .4 .... . Hçt ... l4J1.4 .mo .. ~ 
.. J.ÇVlfc:u:k · ·~· ·e&Y.v··fur·~ .. h.Q ".hQn.I{~y.~l+.t(lJ .. !J~ ... MRQ.r: ··~ ·8xÇQr ... ~~ ........ 
V~ d.e. . . ... . ... .. ....... X·~JI9.., .................................................................................................... . 

. J~ .. To.~.,) .. h$'J:.gÇf.~~t ... V.Q..'1t-. .. ~M .. L!\hncip..Q:r.K .. ~r .. h(..t:.t:?~d~.I.;v;l.~ ... ~ .. ~ . . .... :~(9. ............... . 

:<) . ./:1ç:.t .. V.~':1-.kP..I&~.QlÁe .. '9.~~e.q .. . ~~ ... ~ .. Q..~.r:A.-.y, ~.~~ . '.9-?~J'.~çJ .. . b?q .. .l.u.t.~~ .... ~ .. h.H- ..... . 

.. . h,,*-. ,q.h9.r.çw.~ .. '1~ .. kv.t . . \/.~~w. . . . ~~ . . ~.y. •• ~.~ ..• he.çJ. .. . .5;:u:d-~e.k .. . .o-t<S-rt .. . ~41.. •• wff-Ql..:':l ..... .. 

... lki~d.~çM~ . . Q.0.t~J.o.«-w. . , .. .Qo.Q.Y. .. hek .. W.(Y).cI. rW.~ !..kl1\f~.w.-.k ... ~ .. c;{f.t ... LI?:1.çÜ.çb.~ ..... . 

.. . WQ(~ . . v.er.W.Qf.:·~r. , ... .. ... ... .. ... ....... .... .. ..... ..... ..... ... ..... .. .... ............. ........ ... ... ......... .. 

.. )..T~s. . h.~ .ç'-J~ ... 6f' .. ck. . Y.e-r.MW'~.iYUJ ... v.c;yr.-... e.0. ... . ~.e.I;<.! . ~u.u·.\..U.v:" .. -:.hi:~1.QY.{~c.h.:-; . 
· .. ! ~.":t-a.:?,.1~\-~f? .................................................... .............................................. " ....... . 

<5) D.~ .. c).w.r: .p~ .. :?. ~..!iJl:j,Qt.r.I;\'l.o.lNi ... /, {.f:f..l.-9.'~r.WI~ n d .. ,.~ ~\A,~ .. -.~.uA .~ .. ~ .. 'J)r.Q.~~-

· .~Qnç( . . k~ .Ww.~ .. Ch-j.a. :>.l~ .. doar ... W .. M.hJ. . p~k-.. ' .. . W.Çl.(l.( . ~ ":;'f~ ' Lw.d-
. .. ~ç.h~ .. I,t~ • • .k..O'Wle.v.>. •• a.Jt.gci ·. b::. .~~cû. .. . ~.\~3 . . ,. h1e.t: .. ~{.Q.'J.5.ckt. ~.q~W. ... ~.3e.~ s 

... ~l-o,....st. : ............................................................................................................. .. 
~ Toet!l hel- e~fe.cJ'" Ua...- eh.. \,JlV\ GllMo~,) ar d..JL volk ~ ge ~Dl-1.d ~d. 

z.o Z 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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4) D ... rL'J'O l-.:.)orcU:; b~(L"'è jcÎ... ulccl- k..Y":""'"c.' f-/e't- iAJo· .... euv 'llA.~~~ <:> 

i.,.,,, het 1r"\A.0 LUA ;) 2A.A olU. VlA C Is- ~:J '-'I.-'" ':; hJ':: 2., '" b il",-\(; 1 /.Je l-'~ Duo r hu-
l-v I ,1 c.! rc.)..I' k < (~-Á.. e" VVv.::, '3 !l..-Ll:/ k Vvl i.ê I- Lee 3 :;, r 0...1/1.(1.. u GtNt.. wo . ..;, ..... j 4.-
ovJ SI- Cl (LM; ~ .,. l'·' --

<- lA. '-"- lA... OL<. wO ~"\A. ..... j (" j é ~ iN Cl.... a..,. S ~ kk.~k. ~ °.0, ver~ 
olOL.li/Vt- cl Ct VI. V1.lA (,(.Oe>,-- (){ I~ I'" " / J.J 

n> Io\.., r ~ het efFe tt
de h:') '0 ~ 

• ., OJ .... <.. \IV'::A-'<' L Vl ,] 

Vet.\.-,- ~u.t W~v,cJ.r(trk u-r' ci...JL ,k<..A':'cGv.. ~LJ ~ 

~)I", de vcoyl.d~t\' ,,:) Wo/-clf ~l?epl 
U Iq k v.. û..:.c,y kv- WIVld rark 

I). " ü CA":> o/..,oay 

dYcl.l.l..,-( -
o 

b) U;ü Y d<. 6u l\\.'l.l V Cvv-. k~ w' Y'o ei ra, k -z.. .. JA.~,A''\. ij vU eL< L<.r<.. we lJ 4v 1'\1\ () .. de 
Wc ... ~ o..c.'V.A-J'-lA.yo<" e.v.. oL: Wl.",c.~~t.AAS 'Z.u....u .. u.-'\ .. e.e~ f-v:-s<:. ~l.A...N\.'-~.-;"l~ 
llV've..kV'- kvj'j12vv .. DI'~ ZlJL.-L eUt:'deV\. hebhl?vv cr ~ !).rono.WQ......+U-_ 

hl..U.·.)hvUL lA:} 
""Iocts de eHed-ëV1.- U~ ~ wlh~?UJk _op cU. j{U;,J..vJ~rkw...~h()'-<.~J 

1) Ik Vèl"I.Jl,(,toL.)V\.Á~ -z.9"" <evv U05~J "- j e.b,'t?<.{ Door {.,er W(V\cL_ 

t,")Q./k 2cvl oL>.. Y'-'I. '.)r- 1100Y~ ue.r,~t vore{ olooy J~l..0e3- l.hSev,. ~ 
:Je Lvv- L l. 

~ Tu~ts de e I re ,-I C(..'\. Ot 1(,(.\.,(.'"- Q ~ ~r 

8) 5 /0\2) KhtAC ~ ~ v-er-,9 c Ljk/::>Ct (ll-- /'Vld 

1'Jf JO~t'::> IOV\C0..~êlJek LLU e{fe( r UCL..IA ,)layscl-to.cLt,..t..J or ro)i~I"lHV\...o 
ÎI1t1et l./èr..:>f~ , 

IJ<. j-db z~jJ ~:q:>,'L.ersie l ~èbr~k V\-\e.dA.''4~'''!h/ ) ~ Jeü'e"",- cLt. Uc,c..JCl.V'1:/ 
UOvVl. 0,,",:' h\AA!) i l .u .v ket' W:nJ,ra.rk..~ ru z..,V'~tn,..,d )lS d,/-óncLer 
Zoek.. VQ..AA- ~(vof ltvte..oL:..'.>(k, G.:JCtV\.;j 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ONTVANGEN 

Uw gegevens 30 JUL 1011 
Naam: .. ... . 7.2. ., .. t~~~!:?~ ............ ... .... ...... .... .. ...... ......................... .... Q1eè0 mevrouw 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: ..... . 

U spreekt in als: 

')( Particulier 

. ............................................................ . 

. . . /.V/. u.f:.!. --: .~ .C:W.~en-:-....... .. ( !: /q~ ... y~~ .. 4fnw. ). . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

Ij lid.. 4.d.k.t.~ . ~P.-.r:1: .. t4-.. fk·/l:? ~ .. . A<?r .-. P@.C?.f.n .. /.~ .. tf''1J~ '~ -!.~ f~ w..----t:.~ .. '" 
#..Qf:1.ed : ... ~r.:~ ... ~ .. ~ ... ka.~.t.(~ ... ~n/:{~ ••• ~ .~ •• /~& . ... . ~ .. ~. d/.'.~r" .Ä? .. ~. ~/?:7~~ ... . e.n.,. . t'.~ ... hut-:: . Ue.;.1/t.Qh.7/.~ 

.~-?'h.e.d-: . : .... *-«. .. w/.~~/~··~··~r~··· · AoA@n..-. k'.0:'~t:(-,i4.y 

.;t:.v.U:1-... -:Ç(~. I:: .. ~ ... ~ J~' .t!Ud. .. ~~Rf.!-. . . o/I.Ç; .: . .................. '" ............ . 

.. . ~ .. .. r.c9;t;-.~~ .. M: .. f;Ij*:d. .. ~4:~.4.d.-... 0I./~~.~ .. .. ~ .M.-. . ~.rat-.e ... ~.c;4. .. . 

......... ~: ............................................................................................................ . 
, I J/d /- ~- . - ~- ~ -w . . _ L /. :. -.J L · · . L !.~ 2) . r.r: ..... t/.~.~.~~r .... .... .... ;/ . /..s .... ~.~.$.CK:r.. .?~.y. .. ~'-.-.;: .... ~ 

.~ .. ~.~ . /1-d~ .. ~~ .. k~ .. A.d.-. .~~. ::0. .. 0.-.. t:-e.0: .~ .. ~~/. f-.4 ... ~. 
·~···7~····~·d~ .. .. ~~f~ .. · .. .Lh,,~ .. .AM. .. .t.U.t'~~~ .. ~.~'f-. ..... . 
. ~.~ ... ~.~~w.~.: ........... : ........................... ......................... . 

.. ~ .. .. r~ .. ~ .. ~.d. . o/ ... de .. ~~:Y!C7 .. . -c/.~ ... ~ . . . . ~.?4 .. ad.f.@.t/T-

....... AI. S fp.1.-:('~ Co h .... . ~~ç::.~ .... '" ....................... " ....................... '" " ... " .......... '" 

3) .. f?t;. . P.0~ ... -1. .~ ~xk.c: . .(. . .ff.l.o<,.~)". /. ~ . .f."-:'(,6~~~çv.z.d"/ .. k<~.~-/3.(Y/."Ur.' .. ~ ............. . 

. ~:tQ(.Ç.Wt:.~~er.lAJ.~ . . . . ~ .. ~~ .... /o/..f?~. 4?/~ ... ~;I{ .~ .w.r>;~.~ . 

. ~~~;~l':'~~~;;~~~~.~.<x ... 
~ Toets ~ ~d- I/a-z d.e. M/lrlo!hUJ·&".f r dL v~rno/Á..u~ . 

2 .Q2 . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



5) I~ cée (/oo..Jt~<c--üi,.:J. -c;.-v~.coté r-€Je>i O(~err- o~ ~ .6e~oek/y 
azcty~rct-U. /5 VOoÁ? ~ Pv//1..t?~cvu::.C. 

~ 1oor1 d.oo..e e-er? y1....€./lCXu/'V7 aCk~.-, 7-iYL -c.f/'e/~'4. ~vLÄ..lc/f. 

6) (/00,,( ~ /x;;,u.-; v~ Á.v( ?V//~~~ >e«Lû/'1 -e~ ~Utl/'t wy-e.P'1- ~erl 
~o.e~ ~'T ~Pt. cu '(Áh~/1?c4~'1J ~ èePl--r~k /UP'fdt uy 
Pn,,-d~ /c-ZYr~ · /.J/{ ~ ~~-'l-- A..e..6he"-"1 ~c-4r-.dt':VA.kz.-

~'~~"?y' 
~ /oe-é..5 d.e. JJ1 cL-eA- V~ /~- w,.,Ld,I'J~t: ~ ot.-L r~lvcduÁ.w~JUJud/~ 

7) De (/UA-/~-to"1A.e./1 :1'.-1 -b2.~. t/'Jd.,ey'4.. ~-eA"eci L)c>o~ Ad w/~'l~ 
x~ 06. ê.A.AJé ~v.èC~ ,ue..R~ toa dbc.,;u ..6eC-/::J:/;-;;:'7 .-€Y1 yc.. ~t>i. 
~ Toe (-s a6é... ~~vée,--r.. ~ 1a...w/'1o.. Lv? /~- r~/(?d. 

.& 'c./~ 6·/cJscACA~(.r..) A ~-'i!..y.t'~t:Ur'-z. ~ ---1hohvJ(~/lC./? 

~ Urux.J.~ /~ 'iru- (/4-. /)t/5cÁ~W ~ /evé/ê-J~/I~

è,!3 /o/~;/~ .. (' ?~~ V~ oû 5c//~ .~ oi<.rv<.... ~ 4/
~S{- r~ CéJ.:Je.-Vlc>écerr;,,/, ~ f<:/~ ~ ~// ,t/~ . 

./u.é .-û./övT1.--/t...(....(.,..e é. 0 v /~ c.J/"--uX'/~Yt.Á ..Qv, t?4.. Y-.vrJ s~ /:) c....t<.:t 

&i'~~c.. ~ r~ /?'1~.i'ch ~) 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ONTVANGEN 
Uw gegevens 30 JUL 2011 
Naam: ......... G .... ~. J.e.v. .~ ..................................... ...................... heer / Ht8\'1'8l:iW 

Straat + huisnummer: .,. 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: '" 

E-mailadres: ......... . 

U spreekt in als: 

)( Particulier 

!.. .~.t;:~lo.è.~ R~t:A~ .............................. . , ....... '" . 
............................................................. 

. .............................................................. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

..... 1:he.v..Q~~. :~l:OO"h .~~~ .~-Ç:J .p.lh~h;':: .d~~ · Qf · .c\e . ~.o\o.s~~ ............... . 
. . . \ • .1 . ~ I "'" ll-· ..... ~jlé.'-.o.- . ~ .... kY.Ov~~ .. \.) .e.v.():~.tcke. \~ .... ' .......................................................... .. 

.... ~ ... mee~h.el-: . d.\t.O,OI..~u\c1. .. \9·S.d.!?··\oe.CM;-Y.\eY.s··~he\: .~k>.W~~ .. c:r~i~J.. ... .. 

... 2~ .. ~~.de .. Vh.~~~.ä.l{-ev.-~~e.y~ .. UCOJ.:.hel-:o.F~ .. Uo..h ........... . 

••. ~, . ~t,~~~~~~;:~~ck~~ · ~~~~~,,~.; :.·.·:: 
.... ':I. .•.. Ok-:-.J.ev.h~.ck. . (.~l\:e.l(h~ .• b.e~.~o~.WO~;hPf':-, .e~~.~he.~h-:~ . tc. .~4.e~ . 

... ~: .. l0J.ee.~.~e~:~PP.e'J· ·o.p · ~.lQ.r·0.- ·&P~~ · l.~·· o~z.e. .. O~.Y.l~ . ................... .. 

... b ... (DeeÁ-:.kcl:.R..ff>~& .c·r·· de . t...)e~+o.r~.e.(J. . ; .~ . ó..e .. v..e.t~:{Q ............ .......... . 
· ....... , ~ ... ~~ t .. ~.I<\.~ .. e~ .c>Y.\J..e.Y. hQlhd. . W.~ ~ p.Ç.~y.h •...... ................................ 
· ..... ..... ~ . ~&l?~ ... ~c.c..~Q\(e.&.:--:-. ... ................ . ................... .. .......... ............................. .. 

.......... . S:? . tQ~~\e..\.0e~~~eb.~e.-'J,. .................................................................. . 
····l······me.~~ . ~e~ .. e.\1?e.d~ .. ap .. ki: .. ~k.~. s.~l().e .................................................... . 
· ... &, .. ffi.'* .:& . eatcb. ·opdR. le.e~(,>~~0.l~ ............................................ . 
· ... ~ ... mee\: .. ~,*, .. e.~feck ... ~.de . ~~~e:z "Y.\ctt-eJ.J. ........ .............................. .. 

0;7 ~ov~e t~v~~,,", 
~ lCt~ ~evVh~h . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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mecJ, ke~ Ve~evh~~ Uo.l,...J~\ei-w~~Jpa.~ . 
Uevof,\k ~l~ VV\e~ \'1e~ ve~erhe,,"J \)Ç.h eet-.. ~oov~~el~L ~vL 
\.)Çl"'" Ó-eLetpcle OVh.u::>.-~'1. 0, eeL-.. ~~Jeve locUie . 

(lleel Je ~ce'--'€e~l.etcl L.o'2 -L-\, ~st-ûo~ cl~e ~e~vvl ~oJ
~S ~I.- ~oG.~'-- '0D.'-- \r..el.- ~~ ...... d-~l. 
\ÎÎee~ ~ce\..'€el h~ los~ OV\-- de f\ekeo- e~ ~le~ l,)a.L-. hel-

o.s\.evevd..e e'-e"c:j C of k Uö-~CS~ . 
O~&ev'l.oeL-.- cl~ c:fud.o:~r- U(Ah. he\- wiL-..J.. ro-",L op I ~e~ 
lo..~U~~ kv""t:~ev\.)o..L-.. Je o~eû~~~. 
O~,-oek o~ ev ~$~ lA) i.""J..~lA.v6ilAe~ cel a.~Jel,,<=- bo~'-u -
l.-..:e~e~ he\- lo...L.-...d. sch&i..f Oh.~.s je ve"",,- . 

(ileeJ- d.e wa.o...t.--Je JoJ,,,,,,Ó \.)O.~ t.uOV\'~h I ~ de d.ivecJe. 

o",,",'\.ev ih.~~ 

CÀ> lJo2- w~vcle 
~~ VV\a.",L .. J.--w~~/uevkaopw~v e 

(J)ee \- & ~e uot~e~ 000V ,-\el.-i. hhc?I,-- d. ie t.0 I UQt-., uev~~e,"", 
lAil-- ~"2.~ o~~e0·'~. 

tllee ~ de ? ~c ,,';:1. "" ~"- ..,J"fL.,. UClOv Je: 0\'1-,. ":",,,,e<-. d-e'-'. . 

O"'-J.ev Zoel..- ck. be..tVC.HA.~~vh.e~~ \.)<.U-. RO-ecÜ-h<A.~s . 
mee~ .c>-e ~e.ucl,\el-... ~~. "".e-\- o.R~v-eL.e ....... UCÀ\"" he\- ~c.",J~v-~. 
c ue...- t '2-0 ~~ _ \--tev-s~el ~ ke.~ ~-ctLE>J-. L.uee- uo.L.. d-e 

~e~c:J..ieve eff.e.c1-eh.' . 
O""Jev'l.~ ~oeuee\. ro..vk\e,- e\...- \of UOOV\..Ail-- ~o...c..L..,. 
eL..- hveueel ~o..vk-~el,.--... e .... of o..c..~l-l?l-L.-lI'(...~c::::;..C.o...h. 
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7' mee~ i"e~ .lV"<'-ó ll~cL I.::,~ ó-c. Ioe~ \)0.,-, "'el.- ":f~'" ~ebieJ: 
-m~ ~iev~s ö~sd-ei~.b..L.s.se'-- 6..e Vh.e~~ ck,e ev ~\~"'CleeÁ 

uoo-J;..eel ~s, ~e1o~e~(~~e~~e,"", ~ i""~~'c~b·~pV\.eVL-..evs) e.h 

ckve. s.~ \.)0..,-- ck ~ ""'"' l...x;:.V'\~ . 

- ~e..\-- Dv-.d..eYZ.~ 'Lkl ,~\-:} \'~oe\.~ \,Jt~t.-... D~\..- d...~ =:;e1-vcf.f~h 
\oe~olA.ev~ • 

- Ev- V"Ylo& ue ...... Vh.eld- WOvÓ-et-.. ~v- ~e.\- w~,""J..yOCl."k. ~eV"e~t.:seevJ 
~vcl, hve C)VOO~ J.e b .. ~vloi ....... e~ <-~~ et- ~lc- d.e c "",,\.x:u .. ,-~ 
\,)cx.'- ""-e-Ic.: f>O-vk ~ c;. . C ~-c-J.te~ b.,,-Ylolhe!:. u~looo-.-elcte'""'-) . 

.... ~e~ Ol.--,.b.eI..-2u~ VV\.ue\.- uo..~uo\..6.o~c\..~ o~ua.L-.,.,\ '2~'-' . 
- ~e\- O"'Jev2~eL..... ilhoe\- \Al~ )-e\.)o~J. \..-..x.}vGk> ..... ~c" ee,-, Oh

~ ~~lS L.. ~ '""'- sh l~ '-1.\A.l- • 

- tov) e..v-~ ào...~ e. - volJ~o.e \{·es.~.s. l~ O~ \,.)G...kI. 

ee'v"- v-ef've Sea-~ie ~ Ol.-...Jev 'Z.~eL.. k LIA~'-'"'C?~ 5. (-'veke'-'.. 

y O"'-&v1.Qe.k de VV\~k~ cJ.kv~h_eue.- uOc>L.--- ke~ 
c 'f ~e.'- '-.)0-."-' ::,~:..~ e,"""ev-~e, 

- tlîee.\..-- Je ~e.\..:7ÖlO~fl-. UDo'- Je ~lI1--,.c~:f ~~ U~ ....... c' .. e7.e 

a..L ~evV\.QJ-ie.ve,-- ~ (l CA"",J.S d.,",-c...p, ft Olrc... ~.p(ÁCAV\c.. rucAL....sC2jelot..,.etL..e0) 

E v 7.. ~ --. Q ~eve ~'-"'"' e '" Vo. '-- e '---"" ":) c 0 (-' ~ e. L.ke'--. cl ,,,,-
M ~~J.ev- s>\-êv~~ '2-~ "" UCOI.o- ~ l E'e f c~,\e. ö c.,",,--~ • 
S4.SslblG' ~ die iAcA. Wbi.-Jel- C;f"f\.JeL... ~V" cli~ W l'""'-ol po-v:l 
'l.ov-.~ D~J..e,-l::>e ~OI.'\.e.Iooo-SaJ WOi.1.; ........ :Ó ely~veL-... ~4.1 ... '\ ""-e",", 

l-vovJeL... uev J.eelcl D i'1---. !"he""- Se'-- b: ~h vv..t.....l el...-e."L- "Z elf ~e 
t ~ ue~ve,-- t '--. s> cho V\ e e L--o.e"r-'"j e 0 f (..,,,)(2 kki '--'-'Y 

t'YI e elc koe de VV\e~sel.-. sl~~ k e~e"----oue'- ~L~ev~,,-keueL-... 
e'-"'. ~ee'<-- ~oe ''Ze sJ-O\tÀ~ l:eJe~ ove.v . 'Le.l f IL-...\.J€Sl-eveL-.. (L... Jle~ 
L e S~S'IJt~) o'"'"'~ vo.~~eL.... e~ 'Zel f ku.V\he'-- ~~Fve""-
o\? hv..."'- e.\..--\.e4e.vele'-'\~~) 



0650 

Oh Jev'ke.k c\.e: rh o,,\e.l~ Lle cJ.-eL... C>...... Wc<,., \ ..... "Je ...... 
eV\.eV"~~~e~ ~~ ~c:L-e~ . 

- t; i~ev-eV\ev-'J(. of w-e.LL.e~ cÀ·ith.~. uc.ov7\e'-".iV\.Af'"' d.3. 
'l-c.V\~ecotl~c.~,,-, I - Soilev ~ I W (.>l.-~ (-'o~""F~'- e .~. 

6-ckl·ev hiel.-- t 5> üCOI.r ck eV\.ev-~~ le \..:evr.A.'->..Cl~.s ~ee'- UOC-'.-ckeet 
te \oe~te~. 

()leel-- he\- effecJ. 0 r;> ~ lov"," S? fc..;..~ i h. D"'- '-" DVl-.°f" '''''\" 
- oV\..b-~v"Z.oe.k. J...~ ~e.~o\.~e,,", ua...\..-... J...e.. ~Ol.A.~ ,->a.....,..,. ~e\-

~ ~'--~ PCÀvl.. e--- Joe l::>e~l~ó.e ''"'' fv~ s~v~~~'""-V" vCXj.

dE: ~Lovu. ~I..- ~o...~. 
- Vîee~ cle o~vo.~ 'UC\.'-~e.1.-- ~vkVl-'"\ee i ....... ~e\- c~6ev'ZoeL. 
- VVle e.\-- ~e s~ev ?I-e IJ UCÀ.",",- J.lev SCU",.t-eh 

- eV-'1.Î.I\.Ue~ oeL.. ol.l~ve'- weÓt-vekk(?~ u,~ Je?e o~~eUl''-'j. 
- lA, e....- b-Q)1.r wO\.o-ol\.- ke\- V\.c::\.t-CAkvl ~l e ue'----- w ~ cLJ:. uev~l-edvJ-. 

et...--.. LCl...l ev ~eev O\..f€\...-\.o.... ~~ k. .... ~""""e~ lJCt~ i",", seckl....,. C?c....... 

Ölr-.OfJ.i.e ...{-e5 (l..YeLke ~CvV\..-...CL~( Cjes~Dket....... t.yo~eL.... 0F'je
~e~et..... • 

- b e fo-.vJ.vl~ p\.o-.\ ... Je'----- soo"v~e ........ L~ .. Jle.l........h\el...-Jcc~ ~i ~cJ..l(~ 
~ e \ol e cf U€-.....-cf.."'U ~V\.eh. . 

()lee-~ kei e ffed-- op J.e l.-0evl.~ele~eL .. J''\.e\cÀ. ;l.-. 0 c: \re~D 
c)? ~~ .'--:,1 de bOk~ e ........ o,-,JevL..(H.'\.~ '-'o....h h.el- ~C\,,~ ~ 

- Oe .l~ JiCA.~iC? fV\.e~~ sfveke,- ~~ '2. ~~~y 
w~vL...~e.LeC'~v-..ke~ol UOQV (\;eJ~o~e) \oc~i...,.) SeJ..vSve~. 

- [ck~€V he\- ~L...Je1fl-.. \.)~h ee--.. pO\.l..-~ \,,)~i..--. d..~'le. 
o~~",",~. <Zcx.l l.\.J.V1-.. Je ~voö~k u6\.."- ke.\- pVQ~ec~ 
6è.A.vopees We"J.eh CÀ.D.'-' \oe sJ-eeçt~. 

- Oa.o..\.-- "'-CVÀ.S~ l s ~e .. \" 6oi.A.~e~ \.>0'-.'-' ee~ w i~~o(e~I':)Cl~ 
~ec i~lLS~lsc~,~evk. 

_ \.) J ~M ~ eveJ.--.S \.)ooV heJ o,-",JevkolAe;\ U6\.v... kek-{X~ 
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tf Boue'-. "f~~<: p'-""~e'-. ~e ue'-- ~""' e-lc-.\- ei.- ie.., 
\ n..... p~l ~ '2c..1 7...Sl.-.. uoo"- c1e. LD ccJ.e Lve.vl )e.le~Q"" l, el . 

1( 'Z ie ~ 'Ç>LAh.l:- L r2. 
~ .~t - Je ~~d.e"JeL....kelJ. i~ {À.v-..J..e"e Se c:l--ovel-.. '; 

- ke\.- veel.-o...kJc')V\..I~l; o..f'-o ecJ.- L..uo0~ jI\.,·d",Jev- a..OL~~(.,.-ei..J.<.e '1l 
\..)Oovt-ue.vil:O~eL- ~ (~\es.~""'<!~se'- ~'-. ~kl .... J~{e~~~e ..... 0 

- hie,- d..oov '1..\.'\..ll~l-... CCL~'f>l~/ kovecc~~~e~e.,-,-L.e e.h" 

~ cJ+vc--c\-l es
W ~ l h.J..e-~ e~e '- t \..-eU-.e","" .e,-, ""'2. G\...~ d-e. 

Lvevk~d-e~~ke lJ. clo..t e,--, co 

(]) ~e \- Sf 0 Ov- \..>0.."""- d.e. sbxr \ ee ~ ~ Vt ~ LA ii-- "Z i." c. k ~ 0 vev ke\

lC\...~S.~P7 ~\'-O-.ls '2ie~ ~eL.... cJlee~ ~a.~'- ~,~~\e'-'tl 
- wO~;~d ve.~F ?o..l Me,",,- C~lel~~.) ;"'Cll-c;.,-,,~~~bo,-\.~') 
&otcJ~ L-Vevk.~el~eL-leld .. .. 
_ - ("l)ee ~ rJ.-e. ~evC)~k. i.~ a.He Sec:.-l-ol.·C?~ . 

It loolA..<.v + c~Je ... h.o~J. 
~ bV"s.~e 
~ VV\4.el~v.s /Irl ~Vl $ç.e~/l?DtA.\"';) Se c.\.-o.,.. . 
jI( e iA. ue\~ (X"""'-Jevc"",-

yY-\~ hie\..- ee'- bl~l ~e.lI i ""'\ i..,)CÄ~ . 

m<2e1_ke~ <2~~ed. Of he.\- bev:"' ..... e . . 

- 6v ~~ iV\iL~~leue~ 0rc:fLe~" ~~~e~ \-oe~'d .. ~e. I"" 
Ove, \.,.J-k.e wee" eei.--. I ~ F I..'\.l ~ k ')12 vel.-.. . '~ 

( o..e"""l. ~'- ole. \""'~v~\JCl'- ó-~ '-t.~h?~ u~llell l \.Jve'ck~e 
e.J..). 

- Dl~ is. uevs~)\J~ ~ûe.~~· e /wecJ~flo':::rj-o~cf ~e\o\. cJ~ ~e.~ 
vv ll.-..J..r-0(.,.-k ~i ev ko""'~ . 
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m ed- &~ e ~feJe--. Of' J.~. lee ~ Ci""'0e",",,\ 
;9 . v . ~ u-...e>-e C\..5 re c. \-e ~ OvL St . . 

9 1'- p~ss<, ~ i"" ke,y l~J~~r. . 
0/ U l~LAe.e..\ c.ok~~~ e'-. SeC-vc?~ """\ Lvi e~h . 
up Sl~~scL~JlALV 
N/ L. I ck~ s c;.~ j l-~ev" "'"J' 

\~ G Ct(A.( cA . 

~ ~~lk\c\sht,,",J.ev- . 
9 sL~~.~ue~:5!.~Y~~\ nr> effec~ UCÁi..- he.~ k~L--~W-e~ \..JOh Wt'kJ~loi,,",~)etl..tic.t 

9 ouevl~.e c~e.z o~~e~cLÇ.. e ff,ec.l-e,",-~ 

ol? vel.--~~ ~~-,\'\.elJ.. . (~\.r()~etrhc-\~~ J.ie. el..- be\.e.-

u~'n L-VOL--&..e'"'-. ~~ vesl- uo. ....... c::ie "'=>cuolk~""-1) 

* 01es( d.e 1 ~I ":f"- op 01." ~ <lOrk B' • /"""'f' le-·~S'"' 
fYl ee~ hek e recle- 0 r c1e voLks. ~e-z.ot..-..J.kelo\ . >: ~ov!-e ~ev-V\-..~~ _ 

~ ~'t"'~ te-~~~. 
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i nfo@mulderopleidingen.nl 
0599-622037 

Negatieve effecten van het plan 

De economie in de regio zal verder inzakken a.g.v. verdere ontvolking van het gebied. Veel 
inwoners willen niet tussen windmolens leven. Tevens wordt het gebied minder aantrekkelijk 
voor eventuele toekomstige bewoners en voor toeristen. Hierbij is gebruikmaking van de crisis
en herstelwet onjuist, zie wettekst: "Voor alle projecten geldt dat ze bijdragen aan 
werkgelegenheid, duurzaamheid en economische groei." Dit park gaat juist groei tegen. 

Het aantal grondeigenaren dat financieel profiteert van de subsidies is zeer gering en staat in 
geen verhouding tot het leed van alle overige inwoners en omwonenden van het gebied die hun 
woon- en leefgebied sterk in schoonheid en waarde zien dalen. 
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Inspraa kformulÎer windpark de drentse monden, concept notitie reikwijdte en detail 

R. Mulder, dhr, particulier 

Gasseltern iivee nschemond 

ONTVANGEN 

30 JUl/Oll 

Onderstaand mijn bezwaren: 

1 Overlast mens en dier 
Indien een molen binnen 2.000 mete r van een woongebied geplaatst wordt Îs er sprake van overlast 
În de vorm van: 
al Geluidsoverlast 
b) Slagschaduw bij laagstaande zon 
cl Knipperende lichtbakens bovenop de molen ('s nachts) 
dj Kans op gezondheid problemen door geluid, trillingen, resonantie ("windturbinesydrome") 

el Gevaar bij extreem weer, bijv. ijsafzetting În combinatie met storm 

2 Economisch 
Daarnaast zal het creëren van het windmolenpark: 
a) de krimp În de regio versnellen oftewel de economÎsche activiteit verminderen 

b) toerisme sterk verminderen 
c) de waarde van alle woningen naar verwachting 20%-50% doen verminderen 

Ter aanvulling 
- Windenergie kost naar schatting 3x meer dan stroom uit een centrale 
- Als het niet waait moet de centrale alsnog stroom leveren 
- Op zee waait het veel vaker en harder, en is er geen overlast 
- Lokatie Drentse Monden waarschijnlijk de minst logische plek van Nederland qua rendement 
- Slechts beperkt aantal personen die een molen op eigen grond krijgt zal tevreden zijn 
- Alle overige inwoners van het gebied ontevreden, frictie tussen molen bezitters en anderen 
- Alleen door subsidie is het rendabel, te finanCÎeren middels belasting 

Opm. : gebruikmaking van de crisis- en herstelwet is onwettig, zie wettekst: ~Voor alle projecten geldt 
dat ze bijdragen aan werkgelegenheid, duurzaamheid en economische groei. " Dit park gaat juist groei 
en dus werkgelegenheid tegen. 



Platform Storm 
~6~fVANGEN 

3 0 ~UL 1011 
STOP Windpark de Monden! I 4 

Windenergie, of toch Windhandel; de feiten op een rij! 
-

Kun je leven van de wind? Veel mensen stellen zich de vtaag of dit mogelijk is. Na het lezen 

van dit artikel zult u begrijpen dat het om enorme bedragen gaat (miljoenen 11). 

De kosten voor de bouwen plaatsing van een windturbine zijn uitgedrukt in een bedrag per 

MW (megawatt) en bedragen ongeveer 1.4 miljoen EURO. In de huidige plannen in ons gebied 

wordt gesproken over 300MW tot 450MW. Als we uitgaan van 300MW zijn de totale investe-

Er zijn in feite ~ee mogelijkheden om windenergie te exploiteren: ringskosten 420 miljoen EURO en mogelijk oplopend naar 630 miljoen EURO. 

• Exploitatie door een derde partij. Het land wordt beschikbaar gesteld door de eigenaar; 

door verkoop of pacht. De grondeigenaar krijgt bijpacht een vergoeding wat kan oplopen tot Toch is het zonder subsidie niet mogelijk een windturbine met winst te laten draaien, daarvoor 

een bedrag van 25.000 EURO jaarlijks. Windmolens hebben een technische levensduur van is een SDE-regeling (stimuleringsregeling van de overheid om windenergie te promoten). Het 

20 jaar en de opbrengsten kunnen dan oplopen tot 500.000 EURO over de gehele periode subsidiebedrag is maximaal 70.400 EURO per MW. In ons geval kan het totale bedrag variëren 

voor een agrariër/grondeigenaar. van 21 miljoen EURO tot 31 miljoen EURO. Inderdaad duizelingwekkende bedragen aan rijks-

• Exploitatie van de windmolens in eigen beheer, samen met een projectontwikkelaar. Dit is subsidie. 

het concept waar voor gekozen is in het huidige plan van Duurzame Energie Exloërmonden 

(DEE). Uiteraard beschikken wij niet over de juiste gegevens van de investering en exploitatie van 

Een windmolen plaatsen kost veel geld. Denk aan de aanschaf van de windturbine, onderhoud 

en lokale belastingen. Maar windturbines leveren stroom en dat genereert inkomsten. 

Een derde belangrijke factor zijn de subsidies (zgn. SDE+ regeling) en een eventuele 

Win~park De Drentse Monden, maar wij willen u toch inzicht geven in de kosten en baten van 

een windpark. In onderstaande tabel wordt uitgegaan van een windpark van 15MW. Dit komt 

overeen met 5 windmolens van 3MW. Een fractie van de plannen van het windpark in de Veen

koloniën (300 tot 450MW). 

Energie Investering Aftrek. 

r------- ------------- .. 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: ..... . ,WYL, ... :. ffi~t:\ln0\ ....................................................... ~ Imevrouw 
\...; 

Straat + huisnummer: .... 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnumm~ 

E-mailadres: .... 

u spreekt in als: 
• Particulier 

..... ~~.(!~~~~çJ .................................. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ..................................... .. 

Uw inspraak: 

.. W~ ..... .I~!e.t-.... lh~.sk~en ..... \f:t ..... ~Ç('I.0e.-. en ~.rg.le .... .. d.lt ... !~ ... . r:!!'~~~ ........ . 
· ... be. ~~~ .... Y/.JcVf.. ... \et .. ~~.~c.h~f- .... m .... . ç~ . ... n~.t';A;-~ .. ............................... . 
· J.L. ... U\~0cl .... ~~l .... . k .... m(>.~~ ..... ~ ... . (~d!.ç.~.f{.p. .. . tfJ.mw.h.~ ..... ~ .. ~4t;\ ..... . 
· ... :1e ... hCVj .... ~ .. ;. ~ 'f}'" : .. r) ... ~ ... ;\1;.~ ........ . o.Q.~ .... ~Ç,«..~.~ • •• '-d~ ... ~ ........ . 
' .... . ?OII.~tc\ .... çm . ... a.€.-.... e.. . . .... çp. .... k .... C\'f.-.~<!f!.. .......................................... . 
· Do~ .. . 1l\')1Á~.~ ... : J.>r .... : .. d ..... <.It~~ ..•. ~~.t{~ ... de ... VY}~e81..4L ... :Y.4""<~~ .. da ~ 
... y~'!':-. ... ~lj0 .... h.0.\~ ..... e() .... fk... ..... ':fJet~.t;.i .... k~mf ...... J1:. ... ~~.l:--.~I.C):1.I:eC. .... . 
· .. L~/J. ... a c :,·· dC:-\0 ..... Çr. u 9. UA,.:!: .. r ••• m~ ....... {f.q~: ... (l."1/ ... JXtJ n-.cM.r;.. ..... ~~!\ .. ; ........ . 
· .. elok. .... {)(.n . . ~ d.~ .... '9.~~ .. : . y. .QP.f;.. .... äe ..... ft 2.(ha'.~{?l-~. ~t.~ J;( Q ~~ .. i ... . do..~ .. : ~C!~~ 
... jd.Q5~ ... . qodi~7.~~ .. .. {\(1~ ... rJfdk~ .... xn~e;tm ... h-!@.ç.~: ... ..................... . 

... ... ... ... ... ...... ...... ... ...... ... ... ... ...... ...... ...... ... .................. ...... ......... ...... ...... ..... . . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

I 

Voor de goede orde: alle gegevens uit onder

staande tabel zijn afkomstig van PONDERA; 

projectnummer 709003 in opdracht van de 

overheid. U kunt deze informatie ook inzien 

op de websitei http://www.windenergie.nl 

/99/onderwerpen/financien/kosten-en-baten 

Tabel kosten en baten 

*(OZB kan variëren per gemeente) 

Samenvatting: 

Wat kunnen we lezen uit de tabel. Aller

eerst dat er op basis van 5 windmolens een 

exploitatieresultaat is (winst) van bijna 500 

duizend EURO p~r jaar (uiteraard afhankelijk 

van allerlei factoren zoals gemiddelde wind

snelheden/draaiuren). 

Ook opmerkelijk is dat in dit bedrag een 

subsidie van meer dan 1 miljoen EURO is 

opgenomen. Conclusie is dan ook dat zonder 

de subsidie windmolens niet renda~1 zijn, 

maar uiteindelijk wel voor de agrariërs/gron

deigenaren die hun grond verpachten. 

Wij willen ons niet wagen aan een bereken

ing op basis van 300MW to 450MW. Maar u 

kunt zich vast wel voorstellen over wat voor 

megabedragen dit gaatl Een simpele lineaire 

benadering komt uit op bedragen tussen 5 en 

10 miljoen winst per jaar. 

Wij nodigen dan ook de Stichting Duurzame 

Energie Exloërmond uit om hun viSie/uitleg te 

geven. 

De uitspraak: "het windpark geeft een kans op 

een waardevolle financiële bijdrage voor 

agrarische bedrijven" is dus een 

understatement . 

Onze conclusie: 

WINDENERGIE 

IS WINDHANDEL 



Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden 
Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 

ISO 14001 

fr 
NAM 

SChepersmaat 2 
Postbus 28000 

0654 

9400 HH ASSEN 
Telefoon: (0592) 369111 
Telefax: (0592) 362200 

www.nam.nl 

ONTVANGEN 

30 JUL 2011 

Uw ref: Onze ref: EP2011 07200829 Doorkiesnr(0592) 363418 Assen, 29 juli 2011 

Onderwerp: Windpark De Drentse Monden: zienswilze 

Geachte heer I mevrouw, 

Wij hebben kennis genomen van de concept-notitie Reikwijdte en Detail voor de 
milieueffectrapportage voor windpark De Drentse Monden, zoals dit mede door de initiatiefnemers de 
Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Windenergie BV ter visie is gelegd. 
Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om u onze zienswijze op deze concept-notitie te 
doen toekomen. 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) is houder van meerdere winningsvergunningen 
(voorheen genaamd concessies) in Nederland. Dit zijn exclusieve vergunningen afgegeven door het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ingevolge de Mijnbouwwet voor de 
opsporing en winning van aardolie en aardgas binnen een geografisch afgebakend gebied en de 
streek De Drentse Monden valt volledig binnen het gebied van de winningsvergunning "Drenthe 11". 

Wij hebben geconstateerd dat er in uw concept-notitie evenwel geen melding wordt gemaakt van onze 
mijnbouwwerken binnen onderhavig gebied. Het gaat hierbij om de ondergrondse hogedruk 
transportleiding in verband met de gasproductie vanaf de gaswinnings- en behandelingslocatie 
Gasselternijveen aan Gasselternijveensche Dreef in de gemeente Aa en Hunze alsmede de 
mijnbouwlocatie Drouwenerveen-Zuideind aan de Zuideind in Drouwenerveen. De ligging hiervan is 
door ons gevisualiseerd op bijgaande overzichtskaart 'Locaties en leidingen gemeente Borger
Odoorn, nr. EP20109308747001 d.d. 29-09-2010. 

Mede in verband met de risicoverhogende werking van de plaatsing van windturbines op zowel onze 
mijnbouwlocaties als transportleidingen vragen wij hiervoor uw aandacht en verzoeken u dit in de 
definitieve notitie te adresseren. Onder "Algemene randvoorwaarden en uitgangspunten" wordt op 
pagina 11 van uw concept-notitie wel melding gemaakt van een hogedrukgasleiding van de Gasunie 
en dat hiervoor een risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Onze mijnbouwwerken moeten in die 
analyse eveneens worden meegewogen. 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. is statutair gevestigd te ·s-Gravenhage - Handelsregister no. 04008869 
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Tot zover onze opmerkingen met betrekking tot uw concept-notitie Reikwijdte en Detail voor de 
milieueffectrapportage voor windpark De Drentse Monden. Wij verzoeken u ons als belanghebbende 
aan te merken en wachten uw verdere berichten in dit verband af. 

Hoogachtend, 
Nederlandse Aardolie Maatsc 

s 
Juridische Afdeling 

ij B.V. 

Sectie Vergunningen en Grondzaken 

Bijl.: Als geadviseerd 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail o TVAN E 

~::ge~~~~ ... lJ.J~ ............ ... .. ... .................................... ~ .................. h~ 1, :,~:1., 
Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: .. 

. ...... ............... .... " ....................... .... ...... ...... ........ .... .... ...... .. .... .. .. .. ... . ........ .. 

.... . g~ir.te ... r..I/c.eJ.1 ............................................. . 

E-mailadres: . .. ... ... .. .. . .. ... . . ....... .. ... . .. .. . ... .. . ..... .... ... . . ..... . ...... . .... . . ..... . .. . . ....... . . ... ... . . ... .... . 

U spreekt in als: 

Iji Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

~w;;.:.tJ.. .. .. ~.t? !::'.~.t ... V.4.0t ... \lL. J..~"l4}J.j. ï .. .. Wè!r.J4 .. flrl .............................. . t / J h ' , ,/. t ) • -.. f:!~ . u'(.(k": (.C<ha...sC . (lf" .. V.c.th ... ~ ... . lJt3.P.1. ... MÇ. . . Jkr~c.5 .. e ... p.c.O'I-!J.':v.-c,S .. ; ......... .... . 

.. . u.CtJ.t .. . !JIetkr.&.J. ...... v.~r..n f!€.lJ ............ : .................... .. .................................... .... . 

: : Dr./~ 1.l; :: : : W;'~Ji. : : :4~~ ; : :~ :: :5~(::i;J~;ll~: :::t;;~:;: ::: ::;::::ï :::::::: 
:: tii: ·:::~~t:7;;';:' : :~~~;;j~-:?~f:~: l~: :::~:I~~:::: ::~~:(:I:::!~~:~ :::1::: 
: jû:~:: :J~~;~;~:.:: ;;;;,~:: ;;t; : : k~;;, ~ : 1.::;:; i:J 7.:t.~~:: :~: :~p.~];; :::::::::::: :::. 
· t!c.<k\ .. ~b. ~ .I/. ..... êC?:: .... ~v:d ... Vr.~ ,f)+.b.? .. . h~J. . ~f- tlOI:r: .. . puf:.Jc ......................... .. 

. -----' . Lla .~ .. . .f(;:.d..~(û ti 1, ....................................... -........................................................ . 
................. . .................................................................................... ................ . .......... 

· .................................................................................................................................... . 
· ................................................................................................. '" "' ............ "'. '" ........... "' ........ '" ... '" .... '" .......... " . .. _"' ............ '" "'."' ....... "''' ........ . 

....... ... ..... . .. . ... . .. . ....... . ..... . .......... . ......... . . . ...... .... . .......... ... ..... ....... . ........ . . ....... .. .. . .. ...... . ...... .. . 

- ......................... . ............................................................................................ !' .................. . 

. U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, In~raakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 

' .. 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 0 rVA N 

Uw gegevens 01 AUG 2011 
/, . 

Naam: ..... J.:.)~Q..ml?~".1-......................... .............. .. .... . ......................... Met /mevrouw 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: .. : 

Telefoonnwruner: .... 

~ 

.~~~~~}(~.~ ................................................... . 

. E-mailadres: ............................................................................................................... . 

U spreekt in als: 

ra Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............... , ............................................. . 

Uwinspmak: 

.................. 'f.\~~~ .. ~.O.O.J:. .. ~~.'?-~.?.:~~:Y.\- .. wS .. %.Q..Qr~ •• ~~~w. .. ;.") .. t.~~ .. .Q.~~~~.(l'),~ 
••• ~.Ç\~ •.• ~.~~ ..• ~~~~ •• ~.~.'h-:.~.'ç.: .... ~~~~ ... ~.~\<...~~> .. ~.~nç)..~.r: ... e.w .. N.e-.~ .. -l.lt).Ç).-.h~~ r. 

~.~ .. ~ M.~'rl-.'!": .. Q ~ r:À ~ ,r: .y.;.,,:,.ç) ... Y. .Ç\;~ .. ~ .?.~ ;.~ çÀ\I».c;.1~~.s. ... Y. S? !1,·h. ~~~~.: .......... . 
. O'P.~ .. ~~ .. }[.~~~ .. ~~~.-:.\~.~~~~ .. :f.;~~~ .. ~.~~,~ .. ~~\;<;!"';-!" ••• ':}.\~ •• ~\.~ .. '!Y.':-~~.~~.~: ..... . 
. O.n.f..~ ... ~r.t.~.~b .. k~·.).0.: .. ~;.k ... ç.~ .. ~ .. ~.r.i~ .. \..<?;-».ç\ ~s·;~cm\?:: ... 9.~'? .. ~'?-.?-:;~ 
.. kY.Q:1.4\-... d<:.~ ..... ~9:.~ .. f.).r.o.p.~ .. 4.'{~':'f':.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~~.ç. ... \JQ."n .. ~.~.~~.'w..Q.~.nd-
.kaJ.. .. ~~? . .f.L~.~h .. ~x\ .. Y.-:>.~~.<?. .. ç;\~ .. · .......................................................... . 
. . l~ .... 9.. ... ~.~ .•... ~ .. ~ 9.9. ~.t?-..• ~!. ~~ f:~~ .. \-;w.cl-:~ h-4.r. .. y:\~~ •.. V.~ "lJ.QX-.e..~ .. C ~~ 
.. w..'1 .. '?-~.":' .. ~<rl-.":' •. P..9.~ ... ~.q..À .. ~~~~.~ ... ~.~~.~.".~~ .. d..('. .. Df.~nr~.h .. m.o.~d..~~ . 
.. l~ .. X\~~.Y'.) ... çJ..~ .. ~ .. \?\~Y) .. ~.O.():1-~~:J' ... ~.~.Ç?O.~ .. ~n .. ~'!.~.~.hR~\:;: ...... . 
.. ~ .. W1·J;-SO;'!:i'.M.·~h\r\!'·n~.w. .. ~.R.~.~.!?:-.. ~~.~ .. ~.~.~.~~ .. . 
.. à. ~ .. \Y.~ .. h~ .Y.~.V) .. R.~.~g.-:-.~~ .. ~~~ n!. .' ................................................................... . 

.... .... ... .. ............... ........... .. ...... ... .. ..... ........... ... ..... ......... ......... / .: .......... .............. . 

................................................................. , ............................................................ . 

U kunt uw inspmakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspmakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: LJ.W.Zeegers (heer) 
Straat + huisnummer: 
Postcode + Woonplaats: Stadskanaal, 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

U spreekt in als: 
~ Particulier 
D Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf 

Uw inspraak: 

Voorafhet volgende: 

Het windpark 'De Drentse Monden' is een Drents proj ect, dat dwars 
door de Drentse gemeenschappen Orouwenermond 1 C Exloërmond en 
2e Exloërmond wordt aangelegd, en ingeklemd wordt door 
Gasselternij veensemond en Valthermond. 

0657 

ONTÎlAN~ 

07 AUG Z011 

Daarnaast vormen de Groningse gemeenschappen Musselkanaal en Stadskanaal de 
noordoost grens van dit windpark. 

Mijns inziens zijn de volgende punten niet tot onvoldoende onderzocht. 

1. Grootte van het project. 

Nergens in Europa en Amerika is een dergelijk groot project gebouwd. 
Hier worden een honderdtal molens zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst; molens, die 
met de wiek omhoog tweemaal zohoog zijn als de domtoren. 
Er is dus ook geen ervaring opgedaan met de effecten, die dat met zich mee brengt 
voor mens, dier, micro klimaat en op de lokale economie. 
Waar woningbouwverenigingen hun investeringen opschorten, kan gesteld worden, 
dat mensen eerder wegtrekken uit dit gebied, dan dat ze door dit park aangetrokken 
worden. 

Pag. Ivan 4. 



2. Leefbaarheid. - wonen in een windpark 

Zoals hierboven al is aangegeven, wordt het windpark aangelegd dwars door een 
aantal Drentse gemeenschappen heen. 
Deze bewoners komen ineens midden in een windpark te wonen. 

0657 

Voor hen geldt, dat er geen enkele bescherming is tegen alle effecten, die windmolens 
met zich meebrengen. 
De leefbaarheid van deze gemeenschappen wordt daardoor zeer ernstig aangetast. 
Hun situatie doet sterk denken aan mensen, die onder/nabij hoogspanningsmasten 
wonen. 
Deze laatsten worden heden ten dage uitgekocht. 
Mijns inziens moet het uitkopen van mensen, die binnen en direct grenzen van het 
windpark terechtkomen in het project meegenomen worden. 

Hier moet ook vermeld worden, dat het toekomstige project 'Boerveen' , dat aansluit 
aan de 'Drentse Monden" ook de bewoners van Gasselternijveenschemond en 
Gasselterboerveenschemond en het aangrenzend Stadskanaal in deze situatie brengen. 

3. Plaatsing van molens in rijen in de prevalerende windrichting. 

Waar op de meeste plaatsen molens in rijen worden geplaatst, die haaks op de 
prevalerende windrichting staan, is dat in dit project juist andersom. 
De tweede tot de laatste molen in de rij staan in de windschaduw van zijn voorganger. 
De turbulentie, veroorzaakt door de voorafgaande molen(s) verlaagt de efficiëntie van 
de molens twee tot en met laatst in de rij en daardoor de efficiëntie van het totale 
project. 
Overwogen dient, mijn inziens, het aantal molens te verlagen, waardoor de efficiëntie 
per molen stijgt en daardoor de kosten/baten van het totale project. 

4. Het maatschappelijk draagvlak. 
(Enquête vermeld in "Concept Notitie Reikwijdte en Detail - Windpark Drentse 
Monden) 

Het windpark 'De Drentse Monden' is een Drents project, dat dwars door de Drentse 
gemeenschappen Drouwenermond 1 e Exloërmond en 2e Exloërmond wordt 
aangelegd, en ingeklemd wordt door Gasselternijveensemond en Valthermond. 
Daarnaast vormen de Groningse gemeenschappen Musselkanaal en Stadskanaal de 
noordoost grens van dit windpark. 
Bewoners van deze Groningse gemeenschappen, die grenzen aan dit project zijn niet 
tot onvoldoende betrokken bij de vermelde enquête. 
Een maatschappelijk draagvlak dient dan ook opnieuw bepaald worden. Hierbij moet 
iedereen betrokken worden, Drenten zowel als Groningers. 

Pag. 2 van 4 
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5. Interferentie, of de effecten van het samenspel van windmolens. 

a. Overlast door stof, geluid en licht. 
Om interferentie van molens onderling te verminderen/voorkomen, worden de 
molens op ca 5 maal de rotordiameter geplaatst, d.i. 400 m voor de kleine molens 
en tot 650 m voor de grootste. 
Deze afstand is zeer zeker van belang voor de molens zelf. 
Hiermee wordt voorkomen, dat de ene molen de andere kan beschadigen. 
Let wel beschadigen. 

Voor mensen geldt een kleinere afstand (!!). Molens mogen op een afstand van 
400 meter van de bebouwing geplaatst worden. 
Daardoor kunnen mensen aan beide zijde van hun woning op zeer korte afstand 
een molen krijgen. 
Wettelijk gezien mogelijk correct aan, maar moreel ?? 
Kennelijk kunnen mensen volgens de huidige regelgeving niet tot moeilijk 
beschadigd worden! 

b. Effecten op het elektriciteitsnet. 

Voor iedereen is het duidelijk, dat met het aantal elektriciteitscentrales bij de 
Eemsmond, Tennet een transport capaciteits probleem heeft. 
Bij deze productie wordt de elektriciteit van dit windmolen project gevoegd. 

De hoeveelheid elektriciteit, dat het windmolenpark levert is even ongewis in de 
tijd als de windsterkte, varieert van 0 MW tot 380 MW. 
Deze fluctuatie in aanbod kan Tennet op twee manieren oplossen. 

I. Zij voegt deze elektriciteit toe aan het Hoofdnet, en vangt dat op met het regelen 
van de opbrengst van een of meer centrales. 

Il. Of zij voedt het lokale net van de Veenkoloniën hiermee. 
Daarmee moeten de bewoners van de Veenkoloniën de netspannings fluctuatie 
opvangen. . 
Schade aan elektrische apparatuur, die hierdoor veroorzaakt wordt, kan moeilijk 
aangetoond worden, en is dus a-priori voor rekening van de bewoners. 
In deze hebben de bewoners een nog zwakkere positie, dan mensen, die schade 
ondervinden als gevolg van de gaswinning. 

Als notitie hierbij, mag niet onvermeld blijven, dat in Schotland 
een heel windmolenpark betaald wordt om stil te staan,wegens 
overmatige verstoring van het elektriciteitsnet. 
En dat de Deense windenergie noodgedwongen vrijwel gratis geleverd wordt aan 
Duitsland wanneer er een te groot aanbod is op het verkeerde moment. 

Pag. 3 van 4 



c. Micro klimaat. 

De overheersende wind in de veenkoloniën is zuidwest. 
Regenwolken worden tegen de Hondsrug - hoog 20 m - opgestuwd. 
Wanneer er een windpark met molens van 100 à 150 meter hoog achter de 
Hondsrug worden geplaatst, wordt de wind extra gestuwd, geremd. 

0657 

Daardoor zal de neerslag hoeveelheid in de Veenkoloniën beïnvloed worden. 
Een nadere studie naar mogelijke microklimaat veranderingen voor de 
Veenkoloniën en Westerwolde dient mijn inziens toegevoegd te worden aan de 
M.E.R. 

6. Geluidnormen. 

Het Nationaal kritisch platform windenergie heeft het beroepschrift Beroep, tegen 
inpassingsplan en besluiten windpark Noordoost Polder (Ster. 227, 6 januari 2011 
bij de Raad van State op 17 februari 2011 ingediend. 
Hierin pleit zij de verlaging van de geluidsnorm, vermeld in de RIVM norm 
6803000007, ongedaan te maken. 
Wanneer de Raad van State hiertoe genegen is, zal de afstand tussen bebouwing en 
windmolens vergroot moeten worden. 
Mijns inziens, dient daarom de invulling van de locatie en het aantal windmolens 
in het project De Drentse Monden uitgesteld te worden, totdat de Raad van State 
hierover een uitspraak heeft gedaan. 

Hoogachtend 

-
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 

Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

De heer M.B. Wehkamp 

Nieuw-Buinen 

Spreekt in als: Particulier 

Inspraak: 

0658 

ONTVNJr:EN 

01 AUG 1011 

Ik heb kennis genomen van de plannen om in de Drentse Veenkoloniën een grootschalig windpark te 

stichten (o.a. middels de Concept Notitie Reikwijdte en Detail d.d. 16 juni 2011). Drie jaar geleden 

zijn mijn vrouwen ik naar dit mooie gebied verhuisd, juist vanwege het open karakter ervan en het 

wijdse uitzicht. Dat wordt door dit park ruw verstoord. Wij zijn dan ook pertinent tegen de stichting 

van dit park. Ik realiseer me echter dat onze individuele "nee" voor nu niet relevant is. Immers, het 

gaat nu over het onderzoek naar de nadelige effecten die dit plan op het milieu heeft. Ook daar maak 

ik me ernstige zorgen over. Ik verzoek u in dat kader in de komende MER, naast de in de startnotitie 

al genoemde onderzoeksobjecten, ook de volgende aspecten specifiek mee te nemen. 

Draagvlak 

In de Concept Notitie Reikwijdte en Detail wordt onder 1.2 aangegeven dat de initiatiefnemers 

draagvlak belangrijk vinden. De heer Vermeulen, directeur van Raedthuys Windenergie BV (één van 

de initiatiefnemel'5,) vertelde recent in een interview op Radio look dat zijn bedrijf waarde hecht 

aan draagvlak. Op basis van een in opdracht van Raedthuys uitgevoerde enquête in 2008 wordt 

gesteld dat "een ruime meerderheid van de Drentenaren niet afwijzend staat tegenover windenergie 

in hun provincie". Hieruit wordt even later de volgende conclusie getrokken: "Vrijwel het gehele 

gebied waar de windturbines geplaatst kunnen worden is daarmee betrokken en voorstander van 

het windpark". 

Ik heb kennis genomen van het onderzoek. Er zijn veel opmerkingen te maken over de deugdelijkheid 

van dit onderzoek: statistieken worden misleidend dan wel foutief gepresenteerd en de vraagstelling 

is hier en daar dusdanig dat sprake is van sturing naar een voor de opdrachtgever gewenste 

uitkomst. Kortom: het onderzoeksrapport lijkt naar een wenselijke uitkomst toe te zijn geschreven. 

Het is mijns inziens verwerpelijk dat voor de Concept Notitie Reikwijdte en Detail een dubieus 

onderzoeksrapport wordt gebruikt. Het meest bijzonder is nog wel de conclusie die wordt getrokken 

in de start notitie. Uit het feit dat een ruime meerderheid van de Drentenaren niet afwijzend staat 

tegenover windenergie in Drenthe valt toch niet te concluderen dat vrijwel het gehele gebied 

voorstander van dit megapark is? Ik ben als geboren en getogen Drent ook geen tegenstander van 

windenergie in Drenthe, maar een park van deze omvang, geconcentreerd in een beperkt gebied, is 

een heel ander verhaal. Ik ben er van overtuigd dat er in en rondom de Drentse Monden geen 

1 
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draagvlak is voor dit plan (behoudens degene die financieel belanghebbend zijn). Ik ben tenminste 

nog niemand tegengekomen die voorstander is. 

Als er door de initiatiefnemers werkelijk waarde wordt gehecht aan draagvlak, dan lijkt mij een 

nieuw (onafhankelijk) draagvlakonderzoek in het Drentse Mondengebied op zijn plaats. Ik verzoek 

u zulks in de MER mee te nemen. Dit lijkt me passend in het kader van "sociaal-economische 

aspecten" • 

Geluid 

In de Concept Notitie Reikwijdte en Detail wordt onder 4.1 aangegeven dat geluid afkomstig is "van 

de bewegende delen in de rotor en van de rotorbladen die door de wind worden rondgedraaid". Hier 

zullen allerlei normen voor zijn. In 2006 promoveerde de heer G.P. van den Berg aan de 

RijksUniversiteit Groningen tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. De titel van zijn 

proefschrift luidt: "The Sound of High Winds: The Effect of Atmospheric Stability on Wind Turbine 

Sound and Microphone Noise" (zie http://irs.ub.ruq.nl/ppn/294294104). In deze 

dissertatie trekt hij o.a. de conclusie dat bij het geluid van windturbines tot nu toe een belangrijk 

fenomeen over het hoofd is gezien, namelijk de verandering van de wind na zonsondergang. Het 

geluid wordt dan luider en het vertoont sterkere fluctuaties. 

In het verlengde hiervan vraag ik ook aandacht voor het zogenaamde laagfrequente geluid welke met 

windturbines in verband wordt gebracht. Blijkens meerdere publicaties kan langdurige blootstelling 

hieraan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. 

Verder wordt in de startnotitie aangegeven dat de geluidsbelasting bepaald wordt op de gevel van 

geluidsgevoelige bestemmingen en dat er getoetst wordt aan wettelijke voorschriften. Dat is vrij 

algemeen. Ik hecht er waarde aan dat er ook rekening wordt gehouden met omgevingsgeluid. Onze 

woonomgeving is een relatief stil gebied. De geluidsemissie van windturbines zal hier anders ervaren 

worden dan in een industrieel gebied of een gebied met veel verkeersgeluid. 

Ik verzoek u bovenstaande aspecten in het kader van geluidsoverlast expliciet mee te nemen in de 

MER, ook voor zover daarop (nog) geen wettelijke verplichting van toepassing is, dan wel daarvoor 

(nog) geen wettelijke normen zijn vastgesteld. Het gaat dus om a) het fenomeen dat het geluid 

's nachts luider wordt en dan sterkere fluctuaties kent, b) laagfrequent geluid en de invloed 

daarvan op de volksgezondheid en c) toetsing van de ervaren geluidsoverlast in een relatief stil 

gebied als het onze. 

Fauna 

Onze woning is gelegen in de meest recente nieuwbouwwijk van Nieuw-Buinen, Nieuw

Veenlanden genaamd (ook wel Drentse Horn). Ten westen/zuidwesten van deze 
nieuwbouwwijk ligt een groot landbouwgebied. In de winterperiode strijken op de 
akkerlanden altijd in groten getale ganzen neer, als tussenstop op hun lange reis naar 

warmer oorden. Met de plaatsing van de windturbines wordt het voor deze vogelsoort 
onmogelijk gemaakt in dit uitgestrekte gebied te landen. Bovendien bestaat het risico dat 
de ganzen tijdens hun vlucht in aanraking komen met de wieken van de molens. 
Verder zien we in en rondom het naast onze woonwijk gelegen bos met enige regelmaat 
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reeën, vossen en diverse fraaie vogelsoorten (w.o. de Vlaamse gaai en de ransuil). Ook 
deze dieren zullen m.i. last hebben van de enorme rotorbladen van de windturbines, dan 
wel van het geluid dat er door geproduceerd wordt. De kans lijkt me levensgroot 
aanwezig dat vogels door de ronddraaiende rotorbladen worden gedood. Meerdere van 
de in het gebied voorkomende vogelsoorten zijn overigens aangemerkt als beschermde 
inheemse soorten. In het kader van de Flora- en Faunawet is het verboden deze vogels 
te doden (artikel 9) en opzettelijk te verontrusten (artikel 10). Hoe verhoudt zich dit tot 
de plannen voor een megawindpark? 

Ik verzoek u in het onderzoek over de effecten op de flora en fauna specifiek de 
effecten op bovengenoemde diersoorten mee te nemen, in het bijzonder het 
aspect inzake de beschermde vogelsoorten. Verder is te onderzoeken in 
hoeverre een windpark van deze omvang een overtreding van de Flora- en 
Faunawet met zich mee gaat brengen. 

Landschap 

De Drentse Veenkoloniën zijn te typeren als een gebied met een open, landelijk karakter. 
Het uitzicht is er wijds. Dat is voor de meeste nieuwe bewoners (w.o. wijzelf) ook de 
belangrijkste reden (geweest) zich hier te vestigen, maar zal ook voor de "autochtone" 
bewoners een belangrijk onderdeel zijn in het woon- en leefgenot. Door de plaatsing van 
een megawindpark wordt deze kernwaarde ernstige schade toegebracht; het landschap 
zal zijn huidige kracht en kenmerkende kwaliteit verliezen. 

Ik verzoek u in de MER te onderzoeken welke effecten het windpark heeft op 
het landschappelijke wezenskaralfter van de Veenkoloniën. 

Krimp 

De Drentse Veenkoloniën heeft de komende jaren te maken met een krimpende 
bevolking (vanwege vergrijzing en ontgroening). In mijn optiek zal het windpark de 
krimp (behoorlijk) versterken. Want wie wil er nu wonen in een gebied, midden tussen 
60 tot 110 megawindmolens? Voor ons is het antwoord helder: als wij 3 jaar geleden 
hadden geweten dat dit park zou komen, hadden wij geen tonnen in een nieuwe woning 
in dit gebied geïnvesteerd. Een (niet-representatieve) peiling onder buurtgenoten leert 
dat velen er zo over denken. De conclusie lijkt dan ook helder: een megawindpark maakt 
het gebied onaantrekkelijker voor bestaande én nieuwe bewoners en zal derhalve de 
krimp versterken. Een recent voorval illustreert dit nog eens: een bewoner van dit gebied 
had zijn woning zo goed als verkocht, maar de koper is afgehaakt toen het plan van 
Windpark De Drentse Monden wereldkundig werd gemaakt. 
Dit alles zal ook (grote) negatieve gevolgen gaan hebben voor de waardeontwikkeling 
van onroerend goed in het gebied. Immers: als minder mensen er willen wonen, daalt de 
waarde van woningen (het simpele verhaal van vraag en aanbod). Daarmee zal niet 
alleen op individueel niveau financiële schade ontstaan, maar wordt er ook grote schade 
aan de lokale economie toegebracht (belastinginkomsten gemeente dalen, minder 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, etc.). Weegt dit op tegen de economische 
plussen die u alleen maar belicht in de Concept Notitie Reikwijdte en Detail? 
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In het kader van de sociaal-economische effecten verzoek ik u onderzoek te 
doen naar de effecten van het geplande windpark op de bevolkingsomvang en 
de lokale economie in de Drentse Veenkoloniën. Specifiek dient daarbij 
onderzocht te worden in hoeverre het park de verwachte krimp gaat versterken. 
Te beantwoorden vragen zijn o.a.: "Welk effect heeft het windpark op instroom 
van inwoners van buitenaf?", "Welk effect heeft het op de specifieke lokale 
woningmarkt?", "Heeft het windpark een versterkend effect op de krimp?", 
"Welke nadelige effecten heeft het windpark op de lokale economie?". 

Tot slot 

Ik wil graag een persoonlijke reactie van u ontvangen op deze zienswijze. 
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Inspraakformulier windpa·rk De Drentse Mond n 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Nr,J: f 

o 1 AUG 2011 
Uw gegevens ~ -L 
Naam: .. W..~~ 5 ..... 2 _'-1 ___ _ 
Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: 
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- E-mailadres: ... , 
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- .... ...... . ..... . .. ............ ... .. heer / ww W w 
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....... . iJ.0 .. .. (~.:'. C. ~':'.>. j.~ .. ..t:.t .. 0.:>. .... :!: ...................................................................... .. 
... J .......... : ....................... " ............... , ·············· ~:···l ······· · · · ·· ·· ·· ··· ·· ·· · ··· · ··· ·· · .... ...... .. 
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· ................. .. ....... ~ .................................................................................................................................................................................................. . 

st sturen naar: 
1onden, Postbus 223, 2250 AE 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per pOl 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse ~ 
Voorschoten 
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o I I 

Inspraakformulier windpark De Drentse Mon~~~ 2011 

Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: ....... c~ .... l i. Y).?' .~. O .. ~~i(J. ........................................... '. ~/mevrouw 
Straat + huisnummer: .... 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: .... 

E-mailadres: ..... 

U spreekt in als: 
j( Particulier 

:v. ~!. t.ki ~.v.. M .Q..~ .. ç{ ........................... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

~.D ~Ç?.t ... ?(.v.0.r~ .\:'.5 .... r 0.~ ~I .. ~~ .. \! Ç?o/. ... Ç1f?.t. ~~~çt .~9~r. J.0.? t. l . 7. .~4.~ 7" 

.... ç.l~'r-e\O.QS..h~ld'J" .o.lIe:r. .S. f.c.-nrl~.h.l;,e.l.cr. ....................................... .......... . 

. ..,.,. ... Q.& Vl{. ~.~.t.l .. Ir).~ ..•. \() ~k-..~.~ .................................................................. '" .. 

. ..-. .. w.~~~. Q.e.d~., .~.l-t.~. oo~.~LS ................... oooo ................. oot,: 'f .... l' , ... k······· .. ·· 

. ':'"!'" •••• Y-:~ .~ \ .c...~tY. Q..V:.v. C<\.l.l Li-;).j-.)' .. d.l?: .. . Y'().'?\.~.t1~ .. :LS Y.I ••• 0.:-.ç: .. ' .. . ~\f. .. ~ ... -. ......... . 

....... hQQ!J" ~V1 .•• hQ r.<Zk'\ ... '""~. e, v; ... V-\ ,.et· ... t-.~ .~t~ ....................................... . 

.. _ ... D,e ... kr 'd'V\''f'" ~.c;.-.n .. . ~.'(\ ~ ~·\'H~(':~ ... g.w..-t. .. t-.Q.c2.~.eh1 en.) .. hl ~i. .cJ I.e, ...... . 
'" ...... g.Q:.vo\ .~e.~. ···v ~y\ J., .~v.\. • ............... ............. .................. , ..................... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

---------------------- - -------------~ 
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ONT' N 

01 AUG ZDU 
Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: ...... " ~!. :: .. E .... 8. .. Ir!. E.g . 5~ .0.. .N. ....... " ....................... " . heer ImavfOuw 

Straat + huisnummer: .... 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: ... 

E-mailadres: ...... 

U spreekt in als: 
p Particulier 

.. .. ( ./ .. ~ :.r...'7..~~ ~ ... I. .. ï.I. .. /v...J) .... .. ... 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 
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...... ,,') ..... /...- . l>. IJ, .r..;./~. __ ..... e;. J",,- ... ,f.[ '.'::" .. ';".,;~" •.• ç. ....................... )\ ... t .......... ~ "rJ~ v,.":.') / • 
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........ .(}./fs. .r../;. 1( .. 0. IJ. . {; 1.5. E .... ~ .. ...-'.J'. J ............................................................. . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten. Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse. Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONT GEN 

o 1 AUG 2011 

Uw gegevens: 

Naam: ... :J~~?!.?ki?4:~ .... .'.~ ..... : ................... ~· ......... heerI~ 
Straat + huisnummer: .. ./. 

Pos~cQde + Woonplaats: . ,. -- '-- ' 

Telefoonnummer: ...... . ................................................................. . 
E-mailadres: 

U spreekt in als: 
X Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ..................................... .. 

Uw inspraak: " , 
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• .. ............................. . .................. : ....................................................................................................... ~ ••••••• • f • •• • •••••••••••••• 
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, 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVAl-

Uw gegeven s 

Naam: .... CP. .. hfZe.\ ..... vJ .. , .. 0.q,()ç;\e~6 ................................................. heer / me'lfeaw 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: :.~ I eu.w ... B. L.d.~ n ~0 ........................................... . 
Telefoonnummer: ......................................................................................................... . 

E-mailadres: .......................................................................................... ; .................... . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordig,er van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

u winspraak: 
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

01 AUG zon 
Uw gegevens: 

Naam: Q .. . W.k .(.C.0L ..... · .... ·· ............................... .............. heer lmewouw. 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: . 

Telefoonnummer: .. 

E-mailadres: 

U spreekt in als: 
• Particulier 

0 •••••••••• o ................. 0 ••••••••••••••••••• 
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o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 
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.................................. J ................... ............................................................. . 

: :5ëe.;e.ö:::: :[i.r.:~ :ij:ëá: sub$. Îdt~ë: ::: i iiii: :: :ëom ~1: sçJ./ë,~ ::: ;::::;::: 
... w.o.J ..... k.(.~J3e1nI .. b<?~Q.'0 .~.(" ····~i···w.od.r.d'e .w~f.'r.\\nC~f~l~ 
··································I)··· y· ·r ············ ............ ............................................... . 
.... u/d. .... w .Q.cu-:k'):; ··ö .... ~ .. :i ·)Q··············· ........................................... , .. , ..... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ON1 A/'r,EN 

u w gegevens 0 1 AUG 2011 
Naam: ........ ,A .... @'me,Vl.e;..,).(D!d ..... ~O'II.l .... ~DQ.<;.VV .......................... h=r / mevrouw 

Straat + huisnummer: ... 

Postcode + Woonplaats: ...... I . .... t.eJ~~ ..... . C~. L 9.. ë.f:...~~ .çL ............ . 
TelefooIll1ummer: ...... . . ...................................................... . 

E-mailadres: ...................... , ........................................................................................ . 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................ .. 

Uw inspraak: 

.. 'Al\ecee(.5..t ... Lk..J~l ... \o.e.~.Lk~A ... q.eeYl .. rDoo.f.:v.tÇ\K.I.d~{ ..... ~.~ ................ . 

.. k~(:Yl.eY.l~(@i.~ ... \ ... e;~ .... be5.l \~.p .... ~e~t .. d0.:t ... ex .. ie.t.y. .... mC?~.t ......... .. 
··6e~~.~ .. , ........................................... .............. : ...... : ............ : .......................... ( 
.. WQaf. .... lh-.)c.ut(o.m .... qee~:\ .... Z.Q!lH'\e. .. :e~~:ec~l.e., .... LpY., .. d~:?e .... m.olefl~ . 
.. \)i.\':ld t1.a \e.IA~ .... OWl. dat .. .. cU. ... 0.~c~d. .... .. de .Z-.e .... 1 J l' 0. k .... Oc-t.~t .... 

.' . . .• l î) 0'........ v 
· ... ;:)U\::). ~ ~ .d..A:. eI..eA . , ............................................................................................. . 
................................................. , ................................................................................ . 

... 1\.et .... ~~ ... e~ ... ).;e(:j.ck~LdLe.~~e.. .... 5e.d~.c.k:.~ ..... dçJ;-.... het ..... .. 

..... VX\.Q(r}~.f. .... o..~~ ..... lQ..I/l..d.!?ç~Ç(..p ...... A.JCLI4 ..... o:n.ze ..... ).)~.ic·)l..<'.d.o.~.éfM.. 
· ... ct OQ.{ .... d.e t.e. ... WL. v~.d Wl.Q\ ekt .~ ..... ~1d.t ... . QAk1. ~ etQ\.~t: ...................... .. 

1\ J "' • • . I ~ e.: 0\1 " I . 
• .•.. 11::'\ ~ yJ. ~ ..... Lu.\. 2i..e&l ~ ....... v.L 0. ... \.-.2. .... 1.\.~f. . L2 Lw.... ki-.~ ..... , .................................. . 

............................... ................. ........ .................................................................. .......... . 

.... Oo\L ... ~?ic.t,l .... iu ... !MÀJ ... Zol:qew ... Que.c .. het ... zQ~·().fu" .. ·cb··h.oe,.~x.. .. 
. .... cL:. \.:" ... 9.eUM..ct. ... Cok ... Ît-,.:ü:Ll: .. Y.1 ~Mew.I'" P({V.l ... ~ ... r Q.t.c:?~ bl.t?l.ct.eilJ .. 

... ~.evk ... Ln .. lJlAitDl.G\Md. ... ~~~fu ... LL~.U.~ .... e.v.\ .... ~.~tef.~ .. e:w 
uei ol .e~ VtÀ.. et- er 5 ;{)i:oL~jL~. .-l.XlVl . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 

Z.ol.. 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ONTV", ~ 

o 1 A.!Jtj ~O l1 
Uw gegevens: 

Naam: " .. J.~.,~ .. ".,O~t. .......................................................... ~r /mevrouw 

Straat + huisnummer: ... , ........................................ . 

Postcode + Woonplaats: " 

Te\efoonnummer: .... 

E-mailadres: . 

.. . H .. ~. >. S. ~ J . ka 11.\ 1À. c.J. ~ ............................ . 

U spreekt in als: 
X Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

.. Ju ... k.G.<.IA ..... ~j ... ~vt ..... IJR.I.\.e.~~ .. 1 .. m~J ... .kA .. ~~ .. .v.CUr.l .. ~d ~ 
i:DH:::W~d~:·:~::~~::~*<~.::::k:ci;:~~~: :::~:J:::~:M~~:~:~:::~~::: 
· ... C.o.v.y~i. \I\.~ .....• ~dA. ~~ .... aUg .. Vt,.(:,.e;,f ... QVY.\ .. . a.aV-l. +L ue..\Il .. iD. a .0. M .•... 

.. ~~.~~ .. ,;>a-~.Oóv.lhe,c.o( ... . 1i.Iie± .. 1IttW.t. ... L.Û-tVl.-CP.~~.tA_. *".+ ... . r.w~~,·e<X. . . ~t5 ~~(P 
t:.~,~.\1-.0 .... .clke.: ... 'f.luiol.oht..c1n····fJL.t9~~: ··~~u ... k.JlP.Ik ... t.aV1~7·.,·VJ~VOQR 
.. vn.l-l ...... <U .. oU.wMw~ .... ~ .. qL.vc&UL1 ... fI) ... fh.~.~ .. kt..~\ed .. o.v.d-{)iJ0.,t~ 
~.H.()'-.-uJ~ .... DY.).U. ... ~'5di·~···~\~r···~?················ ....... .: .. itJ.. 
'A. QtLlI.\~'2i ~ .... alL .. W.l.lt.\4.~* .~-j ... O.Il.~~ ... ~.cJ.. +.of .w.e>.t .. W.... . de. 
.. ~ .. ~O.t.J.-Ml't,.d ... .lJOC?R .. VJje-\..u..V ... Bui:~ .... _!'Y)~w.~out1 .. lN1 .. ?tad?k~~ . 
.... . .. ew... .. '1.41() ... olt(.4A .... .!I.la..u..~ .... W ... .kVeSJe.~.~ .... ~'e.ç{ ............................ . 
. ... ~ .. ~ .. ~.~Y):t~ ... tS .. ~t .. ~l'e..cl ... .Q.e(A ... o~ ... -rtic .. v.~~ .. ~~ . 

... . ~':' .~~.l. Û .. 1.tJa..VleYI ... & .. .9\ C:-v'\.~ .. . ~.. .2e... ga..JM .. dtU-L . . f.<.1e:J .. 01. :4{a...~~l . • d 
~ .. h~tJ.Q...'.0.u4~ ... wcn.dt.~ . .qek>j'U . .Ge~ .. ~cw~ .. ~et .. ~ ... ~ ... ~t~·1 .. · .. cf 
· ... UJw, t. .. M .... S.-t A~ ..... ~a,,~~cu;~~.\I) .... 9-e.(Q' ed. t ............................................ . 
~ .. lk. .. ~ok:fr';:'" gctv.t.oLu~~ .... ~~Yl .... !W.-... W~ . .u.~'" Jw~ .. ~-j~ .. ~ 
· .. ~-\'.\Cv~ ... ~+ .. .ok. .. ~Ï!!k8.of.)lt;b~.o1 .... t2Ail . . w.~ ... s.<a.\(\ .. a~2e.... .. ~ . 
n-. )t!\.evkh ... ~t .... ~~.. ':et! ... ~ .. . ct4~.a.-~~ .... beS.+@V.\.~St~.. 7 
~., .. Lv.~~ ... ~~ .... l.N.\ ~tll~eh ... ~(\~ ........... VJ.0j"'~"u~. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

-z O . Z 
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Inspraakformulier windpark De -Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGr: 

01 AUG "011 Uw gegevens . l , 

Naam: ... ~.-.S .' .. l3~ CM:) f.? f.'!'l~ ........... : ............. '" ............................... @ /--RlC'î 19lnV 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: :. 

Telefoonnummer: __ 

- E-mailadres: .. 

U spreekt in als: 

)( Particulier 

. ...................................................... " 
. ~.~ ... Rç.L .(,«/)fR(l d. ............... , .. -............ . 

- - - - - - - - - - - -oooooooooooooooooooooooo .............................................................................. " .. 

.. ..................................................................................................... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: .................... _ ....... _ ...... _ ............ _. _ ... _ ..... .. 

Uw inspraak: 

- .J:~ ... J!=: .... ~~I.~ ~ .... ookel.l!.-.... U!~ ~e.t~ .... 11<'4 .s.bMl'Ir. .... /!:z ·.~.I ... hrJ. .. .. 
. . v.qrr.~~em J:-r.1 ... .. f1.E.ft--: .~.ckr:za.et. : ..... G'r.4'" .~.f/rhk .... v.c~,é!x) ... lakt ... .... . 
. ).;;e..Ç}:n ~a.oc:cl.fIr.I. ... (l. .. lL .. ~. JIc) ....................................................................... .. 
.. ~ .......................................................................................................................... .. -.... ~ .... !~ ... fM:o.ck..U .... IJ'tm: .. : .............. ...... : ............................. ,' ................. .. 
..... : ... ~. ~ . ):\ffi~ ..... .. QQk. .. ~u:)ad. .... uelk~!~ .... fp~,~",,, n. wt:a-./J. ... J>. .... .. 
............. .. ~p.~ .... ~ .... h.1,i,1 ~s-c-.... sb.lk. .... I,. .... ~ .. :/h,I ..... ~ .ft? .. l..l~ 
.............. M. .... k ... ~J:w. . (MI. ~ff '" .v.~ .... J~J\4J~k1 ..... is. .. r •• en. .. de-.. n~ . 
............ : .~~ .... J.:tmJ ..... v.Mt .. 'f1.U..cA ...... k-.. kl~··T .. iï ···· .. · .. · ................. .. 
...... 7. J,,'.~J&r. .. vm.-r. .... ~~~(.. ... . ~f<>:l •..• ~f;JJ . ,.~ ~~··I · f{(Á .... fYYdJ 
............... htl ... W!'. ···~(·· :···· r.l(('.dw. ·· IJM,.~~/o::'~~·· .. ····e···:, 
.............. :u.a:.ea.J,. f..(.k.t:r. !.>:(:lf.. .... ~ ... /"qbJ.-Je .. 'ék~(08" .. !Jhr. ... ~ ..... rv .. .. 
............... /~:t: .... ~~\~. ~ ............................... .-....... ....................................... . 
..... ::. J~srd"3tJ'H ..... / r4.~ kil, .... cm1.1(fJ.1 h.i~ ..... e.t.J. .... ~î'üJ;;' . II~ ..... . 
.............. ~ I!. .... 7·'· ..... ~ ... F'.~bl~ ... 10 .. tk:. Uf"'" )..,6.'J.. .. . ..... J.Jl.Ir'k: 
.............. :vfl.r: s.k~ ..... :?J. ... lr.~~, ..................................................................... .. 

U kunt uw inspntakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 

. Voorschoten 
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Omdat windenergie weliswaar een bepaald piekvermogen kan leveren maar er niet altijd 
voldoende wind is om dat vermogen of zelfs veel minder te leveren, moet er capaciteit aan 
conventionele of nucleaire energie centrales beschikbaar zijn. Deze centrales moeten wel in 
de stand-by mode staan, omdat ze snel moeten kunnen opschakelen bij toenemende vraag of 
afnemende levering van windenergie. Deze laatste varieert door de variërende windkracht 
immers ook nog over de dag. 

In het kader van de MER verzoek ik u de volgende vragen mee te nemen in die MER. 

I) wat is de C02 uitstoot van de conventionele centrales die in de stand-by mode staan 
en feitelijk geen elektriciteit produceren 

2) wat zijn de gevolgen voor het milieu van de extra C02 uitstoot door de conventionele 
centrales die in de stand-by mode staan en feitelijk geen elektriciteit produceren 

3) wat zijn de gevolgen voor het milieu van de extra C02 uitstoot door de conventionele 
centrales als die slechts op 30% van hun maximale vermogen opereren 

4) wat zijn de gevolgen voor het milieu van de extra C02 uitstoot door de conventionele 
centrales als die slechts op 50%, 70% resp. 90% van hun maximale vermogen 
opereren. 
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Windmolens kunnen falen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door blikseminslag of een falend 
remmechanisme. Ook breuk van de bladen behoort tot de mogelijkheden. Hoewel er door de 
fabrikanten gesuggereerd wordt dat die kans uitgesloten is door hun kwaliteitscontroles en de 
jaarlijkse controles, is dit beslist niet het gevaL De bladen van windmolens blijken in verband 
met optimalisatie van de opbrengst kritisch te zijn geconstrueerd. Dit geeft: de mogelijkheid 
van falen van de metalen delen bij de aansluiting tussen de bladen en de rotor, van eventuele 
lijmverbindingen, van de bouten die de bladen met de rotor verbinden, van de bladen zelf, 
enz. 
Ook de jaarlijkse controles waarover de molenbouwers spreken behelzen niet de gehele rotor 
en bladen, noch 100% van het volume van de aansluitingen of de bouten. 

Er zijn breuken gemeld waarbij delen van de bladen zijn afgebroken, maar ook van de 
verbinding tussen bladen en rotor en van de bouten bij die verbinding, waardoor gehele 
bladen zijn afgebroken. Afhankelijk van de plaats van breuk worden dan grotere ofminder 
grote delen weggeslingerd. De afstand waarover die delen worden weggeslingerd is 
afhankelijk van het moment van breken (de positie van het blad in de cyclus), de 
rotatiesnelheid op het moment van breken en de grootte van het afgebroken deel van het blad. 
De kans op letsel van een mens in de buurt of op enige afstand van de falende windmolen is 
natuurlijk afhankelijk van de grootte van het deel dat afbreekt, de locatie van molens t.o.v. de 
plaatsen waar zich mensen bevinden, en het aantal mensen op die plaatsen. 

Vragen die m.b.t. het gevaar voor de mens, die deel uitmaakt van het milieu, zijn: 
hoeveel incidenten zijn er de laatste 5 jaar opgetreden bij windmolens (windturbines) 
met een masthoogte groter dan 90m 
hoe groot en zwaar zijn de delen die daarbij zijn weggeslingerd of zijn afgebroken? 
hoe ver zijn die afgebroken delen weggeslingerd? 
waar zijn die delen terecht gekomen en hoe vaak zijn daarbij mensen of woningen 
geraakt? 
wat was de oorzaak van die incidenten? 
zijn de windmolenconstructies door die incidenten aangepast, en zo ja, hoe? 
wie is aansprakelijk voor eventuele gevolgen van ongelukken met afgebroken delen 
van de windmolens? 
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Een GGD-Informatieblad medische mileukunde van de GGD RIVM uit 2008 (Windturbines: invloed op de 
beleving en gezondheid van omwoneneden) geeft het volgende aan: 

In dit informatieblad wordt gesteld dat het van belang is om 
- omwonenden reële inspraakmogelijkheden (niet alleen instemming/afwijzing van een plan) te geven; 
- omwonenden te betrekken bij de planvorming en zo mogelijk de exploitatiefase; 
- het geluidsniveau voor betrokkenen die economisch voordeel hebben bij de plannen hoger te laten zijn 
dan voor de andere omwonenden; dit zou betekenen dat de windturbines (windmolens) dichterbij de 
betrokkenen zouden kunnen worden geplaatsts en verder van de omwonenden. 

De inwoners en directe omwonenden van het gebied waar de (het) windmolenpark(en) zijn (is) 
geprojecteerd maken deel uit en zijn afhankelijk van het milieu. Omdat die mensen gevoelens van onmacht 
en gebrek aan controle in de besluitvorming en tijdens de bedrijfsvoering van de geplande 20 jaar kennen, 
maar wel geluidsoverlast, visueel overlast en een gevoeld van onveiligheid kunnen ervaren, verzoeken wij 
u om de GGD'en van de betreffende gebieden onderzoek te laten doen naar de effecten van de (het) 
windmolenpark(en) op de te verwachten effecten op de gezondheid van de bevolking. Daarbij dient 
rekening te worden gehouden met de demografische samenstelling van de bevolking in en direct om de 
gebieden waar de (het) windmolenpark(en) is (zijn) geprojecteerd. 

De volgende vragen dienen daarbij tenminste te worden beantwoord: 
a) hoeveel van de inwoners en directe omwonenden van het gebied waar de (het) windmolenpark(en) 

zijn (is) geprojecteerd zullen de directe zichtbaarheid vanuit hun huis en tuin als een serieuze last 
gaan ervaren en wat zou het effect op dat aantal zijn als de molens op een grotere afstand tot de 
omwonenden en een kleinere afstand tot de betrokkenen worden geplaatst, zoals in het GGD-
tIrr6rmattëOràois-gesuggereer~ 

b) hoeveel van de inwoners en directe omwonenden van het gebied waar de (het) windmolenpark(en) 
zijn (is) geprojecteerd en die directe zichtbaarheid vanuit hun huis en tuin als een serieuze last gaan 
ervaren zullen hiervan psychische gevolgen ondervinden. Welke psychische gevolgen zullen dat 
naar verwachting zijn. 

c) hoeveel van de inwoners en directe omwonenden van het gebied waar de (het) windmolenpark(en) 
zijn (is) geprojecteerd zullen de directe hoorbaarheid in hun huis en tuin als een serieuze last gaan 
ervaren en wat zou het effect op dat aantal zijn als de molens op een grotere afstand tot de 
omwonenden en een kleinere afstand tot de betrokkenen worden geplaatst, zoals in het GGD
Informatieblad is gesuggereerd. 

d) hoeveel van de inwoners en directe omwonenden van het gebied waar de (het) windmolenpark(en) 
zijn (is) geprojecteerd die de directe hoorbaarheid in hun huis en tuin als een serieuze last gaan 
ervaren zullen hiervan psychische gevolgen ondervinden. Welke zullen die gevolgen zullen dat 
naar verwachting zijn. 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 0 IT NGEN 

01 AUG 2011 
Uw gegevens 

Naam: .... A .... t":\~,~JJ.~ ........... J J ..... d..~ ... ~~ ............................. heer / mevrouw ~ . \ : \,~\ 
Straat + huisnummer: 

Postcode + Woonp1::J::lt 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: .... 

U spreekt in als: 

.l( Particulier 

................................................................. 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

'"* . ·W.~~~~ .... ~S:~~Ç.\~ ... h.~ ....... ~ ... ~ ... ~e.L ... r- .de ... \.~\..«\ .>lc.y,s.\. ~I:.~.,t 
... knY:\ .. ~.... o.q·~:)~llite.d~ .......................................................................... .. 
~ . ~.'"'~k \ .'1".:.ÇÀ . ~L ... ct\. ..... ~O ... ~ .t.h.. . ...\ .. m . .~ .. WO:C~ .. Q; . . %e. -: .. . 

.. V.Oex: J:Y. } ... ~~\-~.\:R_K.\ \ .. W.~(".!;.. ~.- ~\ ~ \ ... OO\:. .. ~ .. ~. Vv.-. \ ... v.o...~ ..... .. 

. df..k.\-.~. ~.~ .€J...\:.~~Ç?\.S\:~. _~.\0,.p\ .. ~ ..... ~ .. hA} .. . (.. ~l. ... .. ~) .. W .o.J .J .S . 

..; ~o...", .. ~ L\.:!'.M . 0 fc' Je~\. .'."'- .. . . "'% ..... :. . .. : ... ... . 
· .... ~ ..... t.. .. \ ... ~..... .y\d.û::z.. .~k ... \J.o.-.n .... dR.. ... R. ~~ . Uh~. vex:-.s..\~. f..J.J. .... ~ ... -
· . Y:'\ ~ .~%~ ... %~y\Q.,Q..Md ... Ohd.lU: 1.J . ~~ ... .~C.\th .... U a.o.~ ... ~ .. ~~ ~ .. .' ~ ~ 

*.Er.. ... , . ~ .... ;?~f"O"~!< ... ~QJ ... dJ ... ~ ... W\Y:\d\~yJ.~~ .... . e.b. ~ R.d ... \~. wo...~ ... ~-
., .le..~\-.... cl. Ü ... VO,Qf ... de ... o.r'\>.~.?.\. .. . 0.~~. ... . ..Y:'\d €.v.\ ec.~.\~ ............. . 
~~o.1 .. . J. e.l oo Nl. .. f.> .. ~~ ...... ~\ .. . ~ .... c .\ ~- stM..~ ... .. . e&. ... ':!d..~~ 

· ... l.~ .. J. ~ ~ ... ~e.b. .. ce.d .............................................................................. ...... ............ . 
*"T~ ~ .. ÇÇ,.\ç, . .. ~ \-\ ... o~ ... \ nv. \Q .e.J. .. ~f. .. & .. %~\.~~ r. ~.$.Ç? .. . . bi..e.. ... .. 
.... H.e.. ..... \~ ... J.9-:t .. \~ .... d~~ ... ~~~. e. .? t .\0. .. o ... ~ ... w.e..\J. f:-~ .... \ .Sk:.A.Y.\d .. xe.:-:-
..... $O.~î.l: .... d.Q..~ .... d.\ \:- ... ~L~~ ........ . ........... . ....................................... .. 

*V~~.9.':4:-~ l. ... ~~~ ... O'-'C?\.Ir.\ ... .O .If'J.: ~ ~~ .... w.\O~~ ... ~9.-.\(\ ... ~ .... ~.~\q\1d ~ 
CO"",\,v..\~~\e. '-ÜC)~~ voor-~Q...\.e.. .' t\a..a..'C o..CÀ.\- w'",c\~oleAn.s 

\ V"' e...~ LU ~ d.~ ~ e ~ \ e c\ ~ 'Q.\ c".o,'\" 'S. \ 'K lA V\. ~ u..> 0("' .Q. '" ~ 
'nO\["~LoV"V Q..\J-V~~~ O?\€.ûQ.X~ )WC~\' \-e.x- -t..~cle O§--
~~OV~ o~J.o....~ ~ ~v...c\ 0 '(J\-e0~\- .\)00(' C\.~\ ~~ (( 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: Q\la c::.. 4J WO} 

Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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0669 

ONTVt\NGEN 

01 AUG 2011 

Op Z.ic'h V~h deN1 WQ.. w,rtd(lX\~~e e.e...... !joe.cle. ~I Wl.~ WQ.. he.bbe.1'1 el"'(} s-*~~ 
b~~~ loG 1\3Wt ~VI cl; b 3v-OO\:;s"hC;Vlr~ Fje-k.l W\~\; vnole..ts VC4'\ ca. 200 m h00..3-k 

iVl W IJaMkDl\)V1Ie:t,LL 3e,b~e.c{. Me..{ Yt~e.. c\.l'Ol'""ck.ti~S'~~k.'J e.V\ck 

(!tno V" VYle. VI1.olf-.t\ hoo 5-k. Ve.n.vc.c.c..~~ wfL u 0"0 r d~ ~,ojM ck \JO ~ (l~e-t~: 

\) Vrjwe.-\ CcV1{\hl.c.L- ge . .lu.\~E>VtU'\CVli i\tt ~ .3Cb04- ~l vCt.",c.k. v~koloVliëtl) 

\Ve,\klL ~ ~If\ vo-c-r ol;v(US~ ~~~~ FiOlo\eM1.~ (wlnd.kbl~0~) 

b ~ oW\. w cm QM. ~ eN\ VOeT S"l'1> rz,lo '2R.. "UL~-le." ~ Z\c.. \t,e.{ ~.e.k Vct.n 

'Fn« v.d . ~Q.crd VCU'\ "\ u.. \W~-k. 

Z) V1a..clQÀ\~ ~~ VtXJ r ~ nc:o(-u..uI, ~ ~C>U.V'\.ct...J \.)0t7T0.1 \)001 ~ b~~~ 

V~ ve.-le.. (\)Ok ~-~k \~) \J0.:.1els~~VJ. !>O'-IeN\cl,eOl VE)","e.4l ok.. 3r* 

druo.~eM.ck.. \o l ~ ~ ~a.(" UDor C "*re\..<.-) \J0-3~\b. 

~) 'f\~v\~~ ~~ Uoor W \CUI\~c;,hCtf) m~ n~ Aoor ck.. 3ru{e. ho0,j-k. \). J. rYto~..) 
z.oc:Js 'viOi'rZOVlvuvu..(\\V1~ 2A\ efK\ ~V\5"+~e.. ~+-'~5 vnlt1 \vz..\;. vlcd~.L<.~ 0pe..-1 

V~\<ot oV\fct.U, lCL-V\.d 5C,~'i' . 

t.t) Yl~e.-\r~ ~oleO'\ or soc..\v.a.l ~n: O.et. €fVt V\03 u.u-ckn..le.e.3 Ioop \.JC4\ ~ 

\J~ \.<0 \ em. cd e. derr4Z-Vl 

~) nd~ti3e. t{~~~e. .... Voor J.~ \oRÁ\,{~ Vct-1fI Je Arlrem fè:t.d:okl~U;)Of 

- '1 VOVt1 \'rl~ in 0\. otA '00 <lAl -3 e-VlO e-~k. v ~ ç Z.~CZM J~e.p 
~ e t '-\(e. In 5 t ~ t bn.3 MOeX e..VI L.> c:rr-ck", O"t'\ J.e.ru> J".l:. . 



.- --
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONT 

o 1 ~,UG Z011 

Uw gegevens: 

Naam: .. 01.\ WR .... .lY.L . .I'Y.I .. :J .. ~f. ..... Yl~ ~ ................. heer Imevrouw 

Straat + hUisnummer: , ............. d ............................. : ....... . 
Postcode + Woonplaats:. . ..... sk.d6/~.a.qf. ..... ..................... . 
Telefoonnummer: . 

E-mailadres: . 

U spreekt lr als: 
~ Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

...................................... , ...... -1:. ........ ·L ·········1 ........................................... . 
::::::~~::::~:~:~ ::~\:~:: : ::~~ :::::~f:::::~:::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::: 
:::: '?; :ö: :::~::::~ii.1.:·K ·::::~~ :~o/b':~a:::::Öf :: iA}i.,;.;.;.,::::: 
::::(X~:::: e;;.;.;, :::(?~ :::uJ ::: W.i~2~::::~:::5: ïi~;--;d;:i.:: 
::::::SI :~fFö\ :::::w:~Jmd~:::::dl:e:::::ö:w.; :::dq:: : ::::~:::: ;;lä :··:::: 
...... \ .;. ·11 ···· ., ......... \.: .... ·;.:.·1··············· ., .... l' ............... T··· f ········ 4 ................. } .. . 
. . ... . l.<\AI J.. .. Yn ... Q\.L . ... ~T .n.f ss ..... Cbl.t~ ... s.~.,. ~i .~ ........................... , 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :'f:: r : 
.................................................. ;,iJ .. -/- ··t ····················· .'. ";.\': .......... ·1·· .Á· .... ...... . 
... : .............................................. ~ .. bJ.~ ..... ~ ... ~\!.\.n-R...~ .... ". ... .t ••• 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::~:::: . 
U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 



,.. 0671 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ONTV'I f: 

Concept Notitie Reikwijdte en Detail 
01 AUG 2011 

~::!~~~~.~.:A.'~ .... V?d;(~J?~f#kJ-"" ......................... __ I mevrouw 

Straat + hUlsnummer: .. . . ... ... . ... .... . : ·/Jf ........ ... ')f' .. .... .. .. .... ......... .. . .. 

Postcode + Woonplaats: .. . . .~~.~4f.~~ .......... ..... ... ..... .. .. ... . 

TelefoonnUlllInt 

E-mailadres: ... 

U spreekt in als: 

'ti Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.... .. .... ~~ 

:::: : ::~~ ::. ' : " 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



r 
0672 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens o 1 AUG 2011 

Naam: ... . J..:..I.'(.~t:l~ls~.el.t. ..... f.h .. .I.1 :1t. : .~(.(,/..('.I.~':(f} .................................. heer I mevrouw 

Straat + huisnwnmer: .. 

Postcode + Woonplaats: .. 

Telefoonnwnmer: .. 

. E-mailadres: ... ' 

U spreekt in als: 

~ Particulier 

. .... B. ~/.~r.' :.:-v.. Ç,~lZ ................ ................................. . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

I • ... P.f: .. l:it .. P..('t.w.~ {. .~.f.'f.!,J. .. !J e.(w./ .. Po,,: f.r:lu:.f. ... Z~ .. ~.l:f. rr. .~f.. r.j.l.l:( .~f..( . ! ................ . 
-1.-: ... 11 t .. Pf.t!. k i:..q J'. IJ. fttJ .... v. :n .. .Iud: .. I.~ .~c, .. CL.: h. ~.j'.. ~ .. P. .. '{ ... ~.~ N.i1 Lr k. .. j.( ~ ~ .. . «:/e. .... .. 
... .. r.e. w.f. ilÇ . . ~ /~ 1: .... it'" a.l.e. i1J: ... ,: lt ... ~ td~ .. l« fI..4.s.c. frl'- .. Û: ... I!.':t. .v.~r..f:.~t!f:c./J. qru-:': ... .. 
~l ••• v..~.te." .... ~. K tlt./-( ... w.lLIr. k ... v.'.e. r.-.6, ff("z. ~!J. : .. 11ff.~.t .. ~.~.ó:, .~ ~.e.l1 .. ::!-. fÇ. tit:. h .. . ~.~ te 
.... . 4-?/ll.{ltl .w./ut.If..t1. ~ .. 0. ~ ;2...f •.. kJ..q tt.C:itl ~ .. kJ..c,!?r:-:. La .L:c.!J ... 1/ P..t:! r.:: . {f.e.-! ta.'?r:cI. . Û., .~J. 
.. . /.tJ:I:/i .. J. (i4. .. .1,..1.« {(.J:;t;/.~ ••• t?l.ql!J./1.~ ... !iP.e. .. "?;( :t ... ~.~. f. .. ~.~. t .. p..!ff.l:1 . .f.f..fl . ~ .c;(~ .. . 1 ........... . 
.. . 0.~'e . fJ {Lt{{. t. ... cl «i: .. .. ~.e. :i;.Cl /.tt: J:t. ••• 1. ........................................................................ .. 
'1." . 1>e ... (1 {{ .tk.fdr. ... 'Vor.d. t. . {(l!.~/) ~t:q,~t:. l/t. '1.~.I;: .. l/.~r:-.t!~~f..0.e.k .. Q; .. IJ l/e j'.e.« .. f.~ ;'~f1. . 
.. . ((~ .. w .(e.1i .~.Id.! ... . kif{ .I:t.tfd.lf. !:eh ... I::«.i..e.k .. v.e. 1':1: ?~tlk6 ... e. 11. •••• 1/.~t:d.l;t!.r1:I:t..~ H.: ... ..... .. 

5; ... tj:r.~ltkç{kK 14. r./J. .~.t{f.~ . .iJ~ .. {. t!11 t./l:t.~ .. J/.~.f":tJ. R.d~t.~M.~ . .r.1.1rJ ,['ch.{(ii~.w. ... ... .. 
.. . l! 11. u. . cl. e ... Wo, L: h.. e.t1 ... ff. {( ft. t. .. ~!? ... (( .e ... ~. r. )1. fr( .w. ~ h. ... Wo ~. !~. k. ~ . -: ...................... .. 
~. -: . /1 t: .f. . téJ. {-I.r., '.t .IM~ ... /~« .. rit?: h.e. .. rI. ~.f. ff.viJ:t. F " ::?-.q; I..rl.J:a...f". /;. J.$.f ft ... fI.!I1.f.lh.E, fJ .. '. 

.... /jt.f.fJ. f.e .~ . J(' Ik ... ~J.r),I(t().(,H t.e. ... fh .. I.f..+& .. ,. f/./;!:t; .~~0. t~ .. Jd.q,d .e:üf: .. l!.elkV: l~a:lt-, 
ij \ L ~I J/.' ( I?-I t. L c 6 I .. L f;- cic i- 'ft. t 7~ .. ~.</;~ .. ~e .. re.f!MI;1 J. ~.e ... r.-1-{.e ... p.~r.e.~ .~k' ( '~f-e. I:t. .... ... ;r.n ....... ~L ..... .. . f. .. ............. .. 

.... A: P..f'.te.u. . ~ilal:ek .... J:-:t:. l1-.de-; ."kf.f{!1.'f::. .. :~~.e.r. ... ge.r./«;. .. ts..l ................... ..... .. 

. 8. ~ . p..~ .. j'. t: ~ t.~ ... '!.-r::.r.:~« Po V e.~(,.\. .. ~ «. H •. d.e. ... ~.l? I.if.tt!. ... ~!{././ e.t:1 ... f. ft t:k.. r:: ........ .......... . 
e/~cit~ - it(~jJ'lef/rc4e i.l{'ldett C'jJ li)ekkt'''r I niet- q/.î Jet/('/~ 
''é:Z.O/,f q' 4~/'c( rtf'/c ir. :'h :J ,.dy 

1fC/!'!<lc4te.,4) 1~~~ f''t t!/1c~Y-
U kunt uw inspraakreactie ook uiter IJ augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspmakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 



,.. 0673 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
C t N titi R °kw·Odt D t °l ONTVANGEN oncep 0 e el IJ e en e al 

01 AUG 2011 

~~g<Jl~~:J: J. .1.J~~ ..... .............. ........................... ...... .......... u heer I 41011'" 

Straat + huisnummer: ' .............. ~/"" " "" .;1 .................................... . 
Postcode + WoonplaaL:s: /lCk.M . ... l('~~ ..................... ................ . . 
Telefoonnummer: 

E-mailadres: ..... . 

U spreekt in als: 

• Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: '" ................................................... '" .... . 

........... i '" .... .I,/,Qr.n .?4' . ' "'. ··'···/E·······:··· ............... .... . 

.... ...... ~ .;J... " , E" . . ://~f:;?· P.d.,,· .Wh ........ ······ .. ·· 

........... /te. . . /~~~ a .ÁÁJ. dJl(.~.< . . ~. Vï!~L~A" 

........... ~.. .. .... ~ .. ~ .. ~ .~p... ..~ ~ 

........ ~'l .. .. .. Wa · .. ,. .. ... .. y.z .. ~. .. 4 .. bt·~M . 

.. .... .... . .. . #.1t. . a-,tt~ ...... ~?.. ..... ..... ,f () /. /. ......... '" ' ........ ' .............. " ..... .. 

... .... ..... ............ ff. . '-rh" 'i{h" ..... ................ ............................................................ . 
::::::::::::::: ~: : .:":: . :: :0::.:.:. :.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.: •••••••••• 

.............................................................................................. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTV' E 

01 AUG 2011 

~:'~.~D.: ............ w.~. ~ .~.d .. Alf~ .. ~.~ r fmevrouw 

Straat + huisnummer: ... __ .... 

Postcode + Woonplaats: ... .. _._ 

Telefoonnummer: .............. . 

E-mailadres: ....................................................... _ ................ __ .... _ ................................ . 

U spreekt in als: 

o Particulier 

~~~~rdiger van organisatie { bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

.................... F~ .. ~.e0:n .. ~/?.~.7'-' .. IJ4.~? 

. .a/..f-~~.é!':'. . !?4; .. . %i9:r.&dJ~.~ .. ~.~~~.!h . ....... . 
~." .. ... ~.~_~ ......... ~.4::Id. .-:-:t. .. ~_ .. : 
.~d.~._~~ .. 4: .~ .. ... m . ... ~ft: ~ :: :cg ·· : ·· : ·~::·~ / 
... ~ ... ~n .. /~ . ...... :.?~ ... ..... $. .. ~~~4..k.'J. .~ 
~.~~ ... ~.~ .. ~ .. ~ .................................... . 
. ~ ... ;!dd.~d/.~ ... ~.~.~ .. q/~_.~ . . 

/.lt70:1: ... . ~ .. ~.4. .~-F.-.e .. (,? .2.~.v.!. ........... F .. ..................... . 
~.<J:Y.~ . o.r.!.~ .. ~.~~ .. ~4:.~.4?h..~-b.-!: .. ~ 
~ . .dn .. ~ .. ~~ .. ~ ... -???,.~ .. ;~if...f?1; .~.d.J\' 

.:-:.9'-:e4 .. d.~~d..L~4:'2.~.~~~~~ ... XJ-L 
~r:ucá .~ .. !f!.?>. .IU.. . ..:~ ... P.L.{?,.d..d.~.~ _.<? d.- . 

. ~:~.~#~ .. ~~. . .. Ah~·~-·~~;·f>~-
d~~._4.!.. . . ... QIX.~~ .. -:0:-1 .. ~.~~ ~-Ud~ 
.(fl .-:lY. . .4d.-:-I.fhh , ··.A/.I~ ··l1~··0:t;t;-~~·~~&L 
~~~ .. ~ ... ~ ... ~ ... p.~ .. ........... .. ................ : ... ....................... . 
cÁ.~~ Cl lA-- ~~ ~ ~/?~ ~ ~~ 
A ~ ~~ aL<-<, -bI .L~ ~ ~"Y~ . 
Ç}e ~/.) ~ .~ ~~~~~ -4 ~cY, 
U leunt u Inspr eactie ook mter jk 4 augustus 2011 per post sturen naar: I' 
Bu eau Ene gieprojecten, Insp aakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 

ciY;:;~4~--v-V> ~-/ {] ~~. ~~ ~a-a.: 
~.~~~ a~~~d ' 

0if-0-n ~'~~r7~ /~ a./.-uródLtf 
{fJ~f"~~oI, ç7 (//7/# -



r 
0675 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ONTVt.. NGF 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 01 AUG 7011 

Straat + huisnummer: ......... . 

Postcode + Woonplaats: ........ . 
~e0~~"'~J"" ...... . 

.. ••••••• e-....................................................... 0 •• 

Telefoonnummer: ............... . 

E-mailadres: ............ "'" .... . 

U spreekt in als: 

o Particulier 

o VertegenwoOl>dÎger \lan oyganisatie I bedrijf: .m __ .......................... __ .......................... .. 

Uw inspraak: . 

.... -; .. .. /l~L~li·· .. v:: .~ .. ~ .. ~::5k.~ .. A/..~ .. ~ . 

.. 0. .. ~ ................. :-::1-... ~~ .. a.~ .~.I?-~ .0/2 .ç4. .. a .. ~d 
~ /7/..Ç?{.. ~ . ~9?:? ........ :~!J .. ~ .... ~.u. .. idd~ .. 9!t. .. dd.~-
! A. .. ~.~ .. d~. .... ..4. .. -P.??(.~ .. . .... ~ .. ~ ... k!::>-h 
~ QU ... 4. .. çAd:'~"'" · .. ··· ·;:f--g? ·~~··(,d.~·if: 
~ 0l.-.. . f#..k. .. .. ...... ..A(:,/CH:1 .. <?!0. ...... ':<J , '<' .. .. . .. .••.. ... _.&.td.... ... '. 
~ ... ~.... .. ..... ~ . ... A. .. ~ .. ~ .... ~d#_~, ~.ueL __ 
~i0t ... (? .~ë!' '' ...... JI.: "~'~~"~~"~" .... r ~ 
. .. .... &.~ ... ~.~ ... ~~ . .... ~~ .. ~.dd.. .... ~ ... ~ 
/:?~ ... o/I .. .c2?.U,l/.:.~?..q, ... ~ ... ~ .. :~ .................. . 

I .. tl d. .. ~ . .. áad.I~ . . .r:.4 ... ~ ... Ç? .. ?:': .~ ............... ~ ... ~ 

~ 
~b.l.~ .. ~ . .:tA". L .. ~-d./4.4..~;:;;; .. e4..1. 
~.auk~ ........... .. " ... ~.~ .... ~ .............. Z . 

~~1:::.d" ... 42.,d. ... ~ ... ~ .. A .................. p. .~.~-

~:~:~:;z.Z~~~;;!;Z51~= 
~ ~~ ~ ~ tk...u:W' ..-u--t..od ~/ roU~ ~ . 

r.t1e ..Jt-~~~a-&~~~~~~~jYd~<-AA/a4 ~ 
.~ 4 a(e ~ ~~et-~./7~~""" / 

U uw inspIaakiea . e 00 ui augustus 2 per post sturen naar: r -~ ~ 

Bureau Energieprojecten, Inspr unt windpark De Drentse Monden, Postbus 221, 2250 AB 

Voorschoten ' .~ j ~ ~ -/./ / / 

~~t)~~ ~ '~~/A--'~/~ 
Od~d (2L~~ ' ~:2-L ~ -4~~' 
~~~(3/h.a?o~7' ~#~~.~~ 
~~</ ~ Ü/fA./~~a.I, (()J~>~ 

t1" cUrra Y a-~ r ~ 9' //URl-~rY ~?, 
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.J)i0"EC1c.5 I ?b~LJ.i ':)0 l' 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 01 AUG Z011 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens 

Naam: ........... ç,..C . C ...... . 
Straat + huisnummer: ... 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: .................. . 

. E-mailadres: .... , 

U spreekt in als: 

IB.. Particulier 

esscls . 
. ........... .......... ........ ... ... ........ .. .... heer I mevrouw 

. ... .... "" " "" " , "' (' .... ,., .... , .. ... ......... ( .. .. , 
~ ~e ... ... . .... c. .. ... . ?Ç, . ~.~ ..... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten . 

(2r\\A ~ OCYl ~ Ge\.wC\'50LeX2\CvO~ G..OCf"2deLt2nm\n-
C'er.Unq ~)'l\",~~ ~ Cr\~~"-,,I\x.)cv::2 J \..CVlC -~ 
\)0'Ç \.)t::IÁ Lt 0 q .. \~ l.>J te-\ l':> cD. LU ~ CZûCf\C\C?f) I l>J l V\d -
\no\en(?)r\01~ie \5 .Js.1 \Ol ûUgzn moOR 
~::S~~ V\Q J ~\en c 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGFN 

UW gegevens . 0 1 AUG 2011 

Naam: ........ ~.W~4 ...................................................................... heer I ia "!lil"''' 
Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: ... 

Telefoonnummer: .... 

. E-mailadres: .. 

U spreekt in als: 

BI Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 



0678 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden ONTVANGEN 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

01 AUG 2011 
Uw gegevens . 

Naam: .rnaeaa ...... wulJbetJ. ........................................... ...... Me! ,e 
Straat + huisn~: . . .... . ... ........... ... ... ... ...... .............. . 

Postcode + Woonplaats: : .... Y.Vl. ... ~ w. .. ~ .. b IA/.l ~~.v.'k ....... . 
Telefoonnummer: 

. E-mailadres 

U spreekt in als: 

,.. Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie' bedrijf: ............................................................. . 

Uw~aak: : . .. ~i/r .. fÁiOl1R1Y.k ... S.(nd.J. ... t .lN..eR-.-I .. J.aL~ ..... aan .... h1;t ... . 
. tJJeJ.teLa.1e.p. .~ .. ~ .. IJJ.O M .r.t.: ... a~ ... h.ft: .... Uf21.ti .::.., ............. . 
. 1JJt .... Mbbe4 .. ~&.W.UJ.t:. .. 1Jo.oe ... ag.z.e. ... f!{.et::y4()J{!LOZ~ 
.. fJJ~.. . . ... ..~ .~~ . .//.L4~.t .. U&.f.Lé. .... !a~iÁ.k:.-.. 1J..V..fLU::.... r 

.(S ... ..... ~ et ... r. .tKJ{./t.l.iiC ... eU.!. rl. r/. .... t.1.l2~ ... ......... " .... t~.. . . ...... . 

. n.kL .... Q.l~~ .. W.~d.cfi::. .. eJf:!. .e~.j2.faJ.L ... Vçq . ... Icra 

.it. .... a? t . al'!;. ... .o.m ..... e.erL ... ./Ajl.w..rrIó..Iel1:J2a«... . ~Ç( .. 

. f!Rä~f?Z~ ... lJ:)()t. ... onJ ..... f:'.vw.k~J .. ~ ... ..... C[aae..L.J ............ ~. 
{Jf)f.·4i4·· .. I1..U .... acu:u;p~ .. .()ltil1.Ito!J4·Pt2o.tL 
.. 1:etJ. .. ~l)r?L .. iJf?LLe!.d. ..•...... l J.oe .. lZt~ .. 'cû2t-. ... ~ ... ~ .............. . .. a fJ.{, .. {J:1()a. ((2 .... ü ~ t. UOI/.U.r ac.rat::.1jjd oJ:..fJ:fck." ......... . 
het. RJA;J.tJ.(Je" .... Wf~·· .t.1. ... tt-... I/(}(l~~ ..... -~ .. ~ ~ :; .,;. ....................... . .. tf{jr!J!lJ1 ... ~4~ .. ()J ....... rL4.t-~ ..... ~ ... [ .t . . J.u.kadlLW .. . 
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Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 

. Voorschoten 
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Straat + huisnummer: 
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Uw gegevens 
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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Uw gegevens \. 0 
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Straat + huisnummer: " . 
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E-mailadres: 
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 A 
Voorschoten 
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Voorschoten 
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Uw gegevens: 
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U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE -9 
Voorschoten 
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Blad 1 or ANGEN 

Nieuw Buinen 30-07-2011 

Aan: 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 

Van: 
L. Schepers 

Nieuw Buinen 

Betreft: 

o 1 AUG 2011 

Protestbrief, C.q. zienswijze brief, wat betreft het aan te leggen windmolenpark in het Drentse 
Monden gebied. 

Als inwoner van Nieuw Buinen maak ik mij grote zorgen m.b.t. de plannen om een zeer 
grootschalig windpark te vestigen in het veenkoloniale gebied van de Drentse Monden. Ik 
voel mij dan ook genoodzaakt mijn protest C.q. zienswijze hieromtrent in te dienen. 

# 
Het betreffende gebied omhelst een wereldwijd uniek open en vlak landschap dat met 
onvoorstelbaar zware arbeid door mensenhanden is gemaakt in gedurende een periode van 
meer dan een eeuw. Er is mijns inziens dan ook terecht geopperd om dit landschap op de 
wereld erfgoed te plaatsen. In dit licht bezien zal het situeren van een grootschalig 
windmolenpark, met tientallen windturbines van tot nog toe ongekend groot formaat 
desastreuze gevolgen kunnen hebben voor dit landschap, en het in feite volledig en 
waarschijnlijk voor altijd kunnen verwoesten. 
Toets: 
Toets de effecten van het plaatsen van een dergelijk grootschalig windmolenpark op het 
unieke open, wijdse en vlakke landschap. 

# 
De gemeente Borger-Odoom voert al jaren een beleid dat er op gericht is om het wonen in de 
gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken, de krimp van de dorpen tegen te gaan, de 
werkgelegenheid te bevorderen, als ook het toerisme te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is 
het recent realiseren van een spik splinter nieuw Multi Functionele Accommodatie gebouw in 
Nieuw Buinen, waar vele activiteiten voor de bevolking onder één dak plaats vinden, waar 
scholen gecentreerd zijn, enz. enz. 
Ook is er een geheel nieuwe voetbal complex neer gezet in Nieuw Buinen ( nieuwe 
gebouwen, nieuwe velden ). Dit alles om het welzijn van de bevolking te verhogen. 
Al deze inspanningen kunnen toch niet te niet worden gedaan (c.q. verloren gaan) door het 
plaatsen van een grootschalig windmolenpark. 
Ook heeft de toeristische plaats Exloo ( niet zo ver van Nieuw Buinen) recent een facelift 
gehad, ter bevordering van het toerisme. 
Ook maak ik mij grote zorgen over de leefbaarheid in dit gebied met betrekking tot de 
gezondheid en het leef genot. 



Blad 2 

Ik en mijn gezin maken ons grote zorgen over onze gezondheid, klachten die kunnen 
voortvloeien uit het plaatsen van een groot windmolenpark nabij de Drentse Monden. 
Deze klachten kunnen ontstaan uit: 
Lawaai overlast. 
Slagschaduw. 
Het niet meer kunnen genieten van de rust en het wijdse landschap. 

0685 

'S nachts slecht kunnen slapen door lawaai en knipperende rode of witte lampen, enz. enz. 

Ook maak ik mij grote zorgen over de waarde daling van mijn woning, naar verwachting 
zal de waarde daling tussen de 30 en 40% zijn. 
Ook mede daarom teken ik protest aan tegen het plaatsen van een groot windmolenpark in het 
Drentse Monden gebied. 
Als er daadwerkelijk waarde daling van mijn woning plaats vind, dan stel ik de desbetreffende 
instantie van de overheid daarvoor aansprakelijk, en zal ik de geleden schade bij de 
desbetreffende instantie van de overheid claimen. 
Ook de gezondheids klachten en de gevolgen daarvan, die kunnen voortvloeien uit het 
plaatsen van een windmolen park in het Drentse Monden gebied zal ik claimen bij de 
desbetreffende instantie van de overheid. 
Toets. 
Toets de effecten op de woon-en leefomstandigheden van de huidige bevolking van het 
gebied., en bepaal of het mogelijk zal leiden tot een versnelde leegloop van gemeentes en een 
afTIame van het toerisme en de werkgelegenheid in dit gebied. 
Toets tevens de gezondheids risico's die de bevolking van dit gebied loopt door het plaatsen 
van zo'n groot windmolenpark. 
Toets ook de waarde daling van woningen in dit gebied door de komst van het 
windmolenpark. 

# 
Het belangrijkste argument om tot het inrichten van windmolenparken over te gaan is de 
reductie van koolzuurgas emissie die dit tot gevolg zou hebben. Hoewel het in dit licht bezien 
al merkwaardig is dat er tegelijkertijd vergunning wordt verleend voor de bouw van twee 
nieuwe kolencentrales in het Eemshaven gebied, is mij uit diverse studies van 
wetenschappers duidelijk geworden dat het plaatsen van windmolens wel eens een averechtse 
effect zou kunnen hebben, en zelfs tot grotere koolzuur emissies zou kunnen leiden ( meer 
centrales). Windenergie zal door het onstabiele en onvoorspelbare karakter van wind nooit de 
bestaande conventionele centrales kunnen vervangen, en dus niet zal leiden tot sluiting van 
ook maar één conventionele centrale. Er zullen dus altijd energie centrales aanwezig moeten 
zijn om de schommelingen op te kunnen vangen bij windmolens als er geen wind is en dus 
geen energie kunnen leveren. 
Toets 
Toets het effect van het plaatsen van het grootschalige windmolenpark in het Drentse 
Mondengebied op de koolzuur emissie in het algemeen, en in de provincie Drenthe in het 
bijzonder, omdat het een provincie is met veel natuur. 
Toets ook of Nederland kan volstaan met minder energie centrales door de komst van 
windmolen parken. 
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Blad 3 

# 
Ik weet zeker dat ik namens veel bewoners van de streek spreek, als ik zeg dat de mensen hier 
met veel plezier wonen. Net als in mijn eigen geval wordt er in het algemeen veel aandacht en 
geld besteed aan de huizen, in de vorm van renovaties, onderhoud en nieuwbouw. 
Het plaatsen van een zeer groot windmolenpark in de zeer nabije omgeving zal mogelijk zo'n 
negatieve invloed op het woon- en leefplezier van de bevolking hebben, dat het minder 
aantrekkelijk wordt om in dit gebied te gaan wonen, met als gevolg dat de huizenprijzen 
drastisch zullen dalen, de motivatie om nog onderhoud te plegen aan bestaande woningen zal 
verdwijnen, de motivatie om een nieuwe woning te bouwen in dit gebied zal ook verdwijnen. 
Met deze constateringen probeer ik duidelijk te maken dat dit gebied snel kan verpauperen, 
door het plaatsen van een groot windmolenpark, door dat er minder interesse is om nog in dit 
gebied te investeren, zowel door particulieren als wel door het bedrijfsleven. 
Toets 
Toets het effect op de huizenmarkt in de regio, en daannee samenhangend de mogelijke 
toenemende bevolkingskrimp, en het verdwijnen van ondernemers en bedrijven in dit gebied, 
met als gevolg grotere werkloosheid 

# 
Hoewel er in de voorlichting sprake is van het vaststellen van een groot draagvlak onder de 
bevolking in dit gebied voor een windmolenpark, moet ik vaststellen dat er onder de 
bevolking veel kritiek is op de manier waarop dit vraagstuk is vastgesteld. 
Toets 
Toets opnieuw het wel of niet aanwezig zijn van een groot draagvlak onder de bevolking voor 
een windmolenpark, nabij de Drentse Monden. Voer dit onderzoek op een verantwoorde 
wetenschappelijke manier uit, door een onafhankelijke en bevoegde instantie. 

# 
Hoewel het zwaartepunt van de discussie tot nu toe ligt bij de windturbines zelf, en hun 
mogelijke negatieve effecten, zijn er mijns inziens nog vele andere factoren die een rol spelen, 
en die op zij zachts gezegd onbelicht zijn gebleven. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
mogelijke overlast tijdens de bouwen het onderhoud van de turbines, de aan te leggen 
infrastructuur, de benodigde bekabeling, transformator- en schakelstations, en niet te vergeten 
de veiligheidsaspecten voor de bewoners in de directe omgeving. 
Toets 
Toets welke andere factoren bij de bouw van zo'n grootschalig windmolenpark een mogelijke 
negatieve invloed zullen hebben op de leefomgeving, inclusief de flora en fauna en de 
waterhuishouding in dit gebied. 

# 
Er is inmiddels in de open literatuur al veel te vinden over de bewezen negatieve effecten van 
windturbines op de gezondheid van de omwonenden. Hoewel deze effecten op zich al 
zorgwekkend en zelfs alarmerend genoeg zijn, is er naar mijn mening nog veel te weinig 
bekend over de effecten van een windmolenpark van deze omvang en met de enorme 
afmetingen van de turbines als waarvan in dit geval sprake is. 
Toets 
Toets de mogelijke effecten op de volksgezondheid van windturbines van een dergelijk groot 
formaat en in een dergelijke dichte concentratie als waarvan in de plannen voor de Drentse 
Monden sprake is. 
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Blad 4 

# 
Al eeuwen lang is Drenthe in feit een min of meer vergeten stuk land van Nederland. Zonder 
nu daarvan op de oorzaken in te gaan, stel ik vast dat er al in het verleden alleen naar Drenthe 
werd gekeken als er elders in het land problemen waren. Zo werden de landlopers en zwervers 
naar Veenhuizen verbannen, maar ook tegenwoordig heerst er kennelijk nog de opvatting dat 
Drenthe eigenlijk allen maar goed is voor de opslag van afval. Of het nu om koolzuurgas gaat, 
of om radioactief afval, Drenthe komt meteen in beeld als mogelijke "dump site". Ik kan mij 
dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de veenkoloniën worden geselecteerd om dezelfde 
redenen als de hiervoor genoemde. Een onderzoek op internet leert bijvoorbeeld al dat het 
beoogde gebied zo ongeveer de laagste gemiddelde windsnelheden van Nederland heeft. 
Toets 
Onderzoek de redenen waarom er voor het opofferen van het milieu en het unieke landschap 
van de veenkoloniën is gekozen voor een grootschalig windmolenpark in dit gebied. 
Onderzoek ook of het niet logischer en rendabeler zou zijn om windmolenparken daar te 
situeren waar de vraag naar energie verreweg het grootst is, en daar waar hogere 
windsnelheden gemeten worden. 

# 
Nu ik het toch over alternatieven heb, wil ik meteen aan de orde stellen dat er in de landelijke 
discussie over duurzame energie opvallend weinig aandacht is voor alternatieven als zonne 
energie. Het valt mij op dat er in Duitsland op talloze daken al zonnepanelen te zien zijn , en 
ik vraag mij af waarom die in Nederland zo opvallend afwezig zijn. Stel dat iedere 
boerenschuur in Drenthe vol gelegd zou worden met zonnepanelen, ( ten dele) bekostigd met 
de subsidie die nu naar windturbines gaat, zouden die windturbines in de Drentse Monden 
dan nog wel nodig zijn? 
Toets 
Onderzoek alternatieven voor windenergie in Drenthe, en bepaal ofhet mogelijk zou zijn om 
met de subsidie die nu naar windturbines gaat eenzelfde resultaat bereikt kan worden met 
zonnepanelen en andere duurzame vormen van energie, zoals aardwarmte. Betrek daarbij niet 
alleen bedrijfspanden als boerenschuren, maar tevens particuliere woningen, 
overheidsgebouwen, en landbouwgebieden die om uiteenlopende redenen minder rendabel 
zijn geworden of dat zullen worden. 

# 
Tot slot wil ik nog een opmerking plaatsen m.b.t. de betrokken gemeente besturen, zoals die 
van Borger-Odoorn . Ik heb begrepen dat in het geval van een grootschalig windmolenpark 
als dat waarvan nu sprake is , de gemeentes in feite buitenspel worden gezet, omdat het Rijk 
in die gevallen beslist. Het lijkt mij voor de betrokken gemeentebesturen uitermate frustrerend 
en ontmoedigend, om te moeten vaststellen dat zij uitgerekend bij zulke grootschalige 
projecten, die een navenante invloed op de leefomgeving en het milieu kunnen hebben, geen 
enkele invloed kunnen uitoefenen. Het zullen straks wel weer diezelfde gemeentebesturen zijn 
die direct te maken krijgen met de mogelijk ontstane problemen en negatieve effecten, zoals 
bijvoorbeeld drastisch dalende WOZ opbrengsten, krimp van de dorpen, sluiting van nog 
meer scholen, stijgende werkloosheid en verslechtering van de sociaal-economische situatie. 
Toets 
Zullen jullie hier ook rekening mee willen houden, bij de beslissing van het mogelijk 
realiseren van zo'n groot windmolenpark in het Drents Monden gebied? 



Blad 5 

In afwachting op uw reactie verblijf ik , 

Hoogachtend, 

L. Schepers. 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 0 'TVANr,r: 

Uw gegevens o 1 AUG 2011 

'-7. 1 Naam: ................ <,/-.:I:t.: .. ''!kl':llfH ....................... ........................................ heer /m~w 

Straat + huisnummer: '" 

Postcode + Woonplaats: ...... . .. Ek1..t?/.t.i{(c':n ..................................................... . 

Telefoonnununer: ......................................................................................................... . 

E-mailadres: ............................................................................................................... . 

U spreekt in als: 

!!I. Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ............................................................. . 

Uw inspraak: 

........ /.)./ .r.: ........ ~ . .l..t:t.-o. . /. ~ .Qr. fUt;. ....... h: f. ~.f.. ..... cy-; .... ... ..1). ~ l.R. ........ /.? Lc. . ç; .f..) ....... . 

.. . . . .... . o..~ ~ .CJ/p. (Z •••• ') •• & 9. Ç1.-1r .......• !!1. e. ('.11 . ...••• t::Ik. . H. ,{ e ~ ........ . Cl .w . ./.Y. .•........... , 

.......... e:l~!Z./.-r..Ctf./~ ...... '?"'} ...... t.ee ....... ............................................................ . 

:::::::::::a::~::::::::::~~;:;~;::;~:;:~~;~:?;;j.::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.......... ..<'! ...... ....... f.eC.u.tl'i.a.(.I(!.~~·4/.J,r. ...... t.laO'./.t ..... O~'h'..~eF:i': .. c.~~.tf]IY..l'.«.~rY . 
.......... . t:. '" ........... ~e. .... T.o.ett.#.J. r.ef! .... Z.~ U {!iY, ...... ~ ... Poe ... /.?/l.o..(,( I.~. c:-.'-.~ .... ... . 
........................... . Z>P.a tt. .... ,6.I.r.. ... I?~IJ.!( ...... 114 .. (.~.-<).-e.'l. ...... .é e. :Z.e.c2..tt:f'h.': •............ 

........... e/. .......... .l?da.oI?e. .f·.t.·· ... C? a.Q /.L ...... ~e ..... . 0.0. Ç"12LJ ..... L R. h.e(": A.. •. 

............................ 6.fJ.:t.cl9.f. ... Q.I!..~.O'~.L. ...... .AP."lQ2..o ..... fe.6?/:e.OC!~ .. :'1y./)': .. . 

. . . . . . . . . . . . 12. .............. é. /.i. RJL f [(!. .. -;-;: 1: /.'SM.r.f:.f.· .. ~G-.' ....... . I.X./. .e.e: ..... f' ./{.ao,r.: .. " . 

.............................. "7. 7./.'t······ /. ... ./,,~.~ ~/f"'~' /. /.l.~ •.... . (.h. ...... I"J .f./.: ... j7e. 4./-e.6J 

............................... ;.1 .. v.-..... .. r..e. t7 .... 9· :Lt.d/.e. ..... u. ~.1'1!: •..•••• :7.-1:.<::..:J- ................... . 

u kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223, 2250 AE 
Voorschoten 
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ONTVANGEN 

o 1 AUG 2011 
Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: ...... 1 ... ~ RLf\S ................................................................ ~mevrouw 
Straat + huisnummer: , 

6t9..ds.k~~ ...................................... . 
Telefoonnummer: ...... . 

E-mailadres: ..... . 

U spreekt in als: 
~ Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

~ h. .. bet.:-...... UD.v. ( .. jiQ<f.\e: ... . ef.\e (?J~ , .... ............................................ . 
.. J)r~ ... ~.~ ... ~ .. ü . .-:iL" ·9-:Gk.au~·· .?\e.J~~ci .. . u\w. ... +~ ... qc:J? ~.U-:<.~ .. 
· ... loS .. JJ D .or: ... " . BalL. ........ tI: ....... ::2Qn~~ . ~ ... l. .... :l.o.{.v:\.~p v.\-~" .............. . 
· :t~L . \.Lv.d. t .. qli.n-. ... h.Q(k 1-~.w..Q.uJ).lC-~ ... cr ............................................ . 
J.t\~. slDtelt\.. ..... 1: ~ ~~ ..... t.-ó.\1~fl'\o. \a:\.s ...... ~~ ... cL.. ... ~~ .. l.ûv.'!-f. .. ~-. ~ 
de;"'~""5(e'~""'J.~.i';';-WC .... ~~~~~.Q~ .. :..cÁL.~(o.tL~,:. .. :;(en~ .w. .. . k<.u\ .... o.uk.; .. U .. '5dL .... +: .. l~. ~ .... ~~ .... y.d.R.e .. " v). ut. ..... n.o~ _ ........ . 

:sti~:{:: :;~::::::~: :ö.n.:s:~: jj;;;':::: :ö"f.::::::: :-15~;:::: :~:::: p:~:k::: höi.~;ïöl\ 
····~l··w.l:fI: .... ~ ....... : .......... .:. .................................................... ~ .... , ........ . 
..... J. ... -bM .............. ~~ .... .Y.\.w. ... ~ ... ~ .... :t .... v.rÇd}...,5 ................ ,.~ 
· ......... nOj' .... ft0.~ .... JU\;t\ö. (.J, ... * L. .... .b~.k.j l.w.t.\. ............... '.' ......................... . 

::::::)~:6~~:::::LöR:ë::~:;:iJw.d~:::::th~::::Öyjie::::iö.U.f~:~wd.:::::::::::::: 

•••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• o ................................................................................... o. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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ONT ANr,F 

o 1 AUG 2011 
Zienswijze: particulier 

Stadskanaal, 29 juli 2011 

Ik verzoek U ook namens mij bezwaar te maken tegen de vestiging van het windmolenpark in de 
Drentse Monden zoa Is nu wordt voorgesteld. Hoewel ik niet in directe zin in mijn woongenot za I 
worden aangetast vrees ik toch dat voor mijzelfen voor de hele regio Zuid-Oost Groningen een 
onaanvaardbaar nadelige ontwikkeling in ga ng wordt gezet. 

De aantasting van het landschap is dermate groot dat er als het ware een extra barrière wordt 
opgeroepen om vanuit Drenthe - Exloo, Borger, Gasselte enz. - naar deze regio te komen. Alle 
belangrijke verbindingswegen krijgen te maken met de kolossale molens die het landschap zullen 
gaan beheersen en het weinig aantrekkelijk maken om de "grote oversteek" te maken. Voor een 
economisch sterke regio zou dit geen probleem hoeven te zijn maar voor onze regio met een zwakke 
economie en te verwachten sterke vergrijzing is dit onoverkomelijk. 

Ook al door de te verwachten krimp van de bevolking zal de toch al niet florissante huizenmarkt 
verder worden aangetast met grote financiële schade voor alle huiseigenaren. De spaarpot voor 
gepensioneerden zoals ik, die voor het pensioen hun spaarcenten in het eigen huis hebben gestopt, 
komt in gevaar. 

Het is extra wrang dat het nuttig effect van deze parken voor de bevolking zeer twijfelachtig is. De 
investeerders profiteren slechts dank zij de enorme subsidie van de rijksoverheid, dus ten laste van 
de belastingbetaler. Uw staat van baten en lasten laat zien dat bij de huidige energieprijzen per 
molen ongeveer € 200.000 subsidie nodig is om tot het gepla nde rendementte komen. Komtt.z.t. de 
subsidie te vervallen - en we weten inmiddels wel dat dit zal gebeuren - moet de bevolking toch 
weer het gelag betalen, ditmaal doordat het verschil met een hogere energieprijs zal worden 
gecompenseerd. Bovendien moet voor elke MW uit windenergie dezelfde hoeveelheid aan 
capaciteit uit een conventionele centrale beschikbaar blijven om in geval van te weinig ofte veel 
wind toch de energie voorziening veilig te stellen. 

Het lijkt mij tenslotte een niet doeltreffende manier om de doelstelling (EU?) voor duurzame energie 
te halen. 

Huib de Jong 

Stadskanaal. 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail Oi\tTVA GI='t-. 

Uw gegeven~l". n \JV\vJ . 
o 1 AUG 2011 

. .0 ' • iL _. C \ ~ \ \ 
Naam: .t~e.\~ .... ç;o .... ). ."'\.~\"\.e.!ö" .. ~ ... ~~.\.-\e...Il\~ .... ..... . . ..........•.. .. ...•.. ...... heer I mevrouw 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: ... 

. .. /1-~ ~~c..\....o.es: . ~o.10.J , ............................... , ..... . 

E-mailadres: ............................................................................................................... . 

U spreekt in als: 

)( Particulier 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ............................................................. . 

u w inspraak: 

.. l ... ; ~d.e. ... lJ.R}).~\)(\d~ .ü.\'1 ..... ~~q.~V) ... k9QY.\.) .I(\, ........................................ . 

. 2. .. , .G'c::-.\ ~ds .. o. }.).e.\.~~ .~ .................................................................................. .. 

. ? .... .L~Jo . i: ,'~_Ot Y.). J..? .~)('. W .~~. ~.l. ~ft ..................................................... " ........ " . '" ......... . 

.. L, .... G'c:.#.\~~~.~ .. c.~~~:\').Ç.\~l ... ff.);.~d. r: ... \Y:\KXiY.\e.(',S. ... ~~~Y.\ .............. .. 

. Z' .... ~.u ~ \,'.H; .. \ ~ ... ~:\-9 .. ~y'\'l $!... Y.\ ..... W.S .. ~ ... e.Y)o..7. ". ................................ '" .......... . 

... . . .. 0. .'. ~{.~~ .. ~. e..~. :~_~ t:\. . ................................................................................. .. 

.... """ ............ .. .. .. .. " .. .... .. .......... .. .. " ...... "" ........ .. .... .. "" " .... .. ............................ ....... .... .. ........ " .... .. .............. .. .. .... " ........ " " .. " ............ .. .......... .... .... " .............. .... .. .. " .. ' . ' 

................................................................................................................................ , 

......................................................................................................................... '"'' .......................... '''' 

.................................................................................................................................. 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223. 2250 AE 
Voorschoten 
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail ONTVANGEN 

o 1 AUG ZOl1 

Uw gegevens: 

Naam: .... . f'. ... 'l?!f~ t:.f:, .. Or.. s: ~.I. .................................... lIe!!f"/mevrouw 

Straat + huisnummer: .. 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: '~"""""""""""""""""""""""'."" .......... : .......................................... . 

U spreekt in als: 
11 Particulier . 
o Vertegenwoordiger van organisatie / bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

.. .g.!'? ~./J ...... m.I?./ ~.~ .. '$ ...•.. ~1l.? .. c!.~é.~ ........... ....................... . 
··················································2··· ............................................................ . 
. 1 ......... .::iAy .... v..<r. .. v..~.~ ... E·:·~··e············· ..................................... . 
........... ~ .............. / ...................................... ~ .............................................. . 
.f(.. ." ...... /.~ .. v.~. ~. (...,. .... , .I!. :? r r.. f.. ~ ...•......................................................... 
.. : ............... ;;. Z' ... L·········· L:··::.:.····································································· 
. .9 ...... . V<'. .......... L .. L ..... ~:g; ................................................................. . 
···· .. ·········Z·· ...... : ........ ; .. ~./~ ..... / ................................................................... . 
. /1. ~ ..... ~ . t1. .§ ...... D. t.l? ...... a .u .. kk: .Ç. .1:1. ..... " ......................................... . 

: t:::::: ëI'A:;.:;. :~: :~ë.: ;r.:;::. :ç:.~: :: :: i:;;;;:;;':~: :: è ïb: :~: r j/;}i. : :~ :: : w.Äpt, /-: 
················· ···········/:::·············· ·2········ ·d·················································· 
............ /2.!. .~ f ... v. .~: r..;;,. (-:?::~. ~.:; ~.~ ....... ' ................................................ . 
" ....... ... v :~.?. ........ ó.~ ... .... h.o/:. .. .. ; ...... , ........................................ " .......... . 
. . . . . . . . . . . . OL. t:-... f . .f ~~. fk: . .. ~ . c.?' /.! .. ~. ~. ~.r. :.ft!'. ~ .... '\' ................................. . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::;'~;:Z~2::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::~:::: .. :.~ ....... :.:::::: ............ . 
U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

-----~------------
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Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

ONTVANGï 

01 AUG 1011 

Uw gegevens: 

Naam: .. ~/~:.~ . ~.,: .. ~ .. ~ .. ~~~~t. .................................................... heerJlmevrouw 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: . 

E-mailadres: 

U spreekt in .als: 
• Particulier 

.. m~~~I.400f}el. ..................................................... . 

o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: 

, \., - .' \ - I ~ l ';) ..,.1 t ~ 1 . 
· .... vu~ . .2.~O .. ~-EV)' . a.C ... .. 0:1~r .. t)Sr). ~O:'l ... L.YJ.' :\,d119. Ç~1 Rffl ....................................... . 
· ~I~'J " ~ " ; ""'" ' l~ ' C' '01" ' ~ë~J "" " " " ' " ' 1;. \ . · h···~rf ········ · ·······································"·· 
· ...... ~T .. • .. =* ... ~)e,.t ~t~f~' . ";.' ~I) .. 0L~~~ .... :~ ...•... '~~(:~I ë~~ ' .................................. . 
............... k .. de .. n .. a ... ~ ... DIt'. ... g?~~?f ... taJ":l .. &. .. \,J;: . . ~.t ..... ................................... . 
............... ~ .. .\.9.('(\sc~~.ps . Vg(l.\).lAI.l.IY)~1 .................................................................. . 

. \1/ \4i.JnÖ. J 
..•......•..••• ~ •••• .. . •• ,):71 •••..•••...••••.•••..•••...•••••.•••..••••...•••.•••.•••••.•....•••.••.•••••••••.•••••. 

••••..••••••... 11> ••.. :stc..~t .. ~~ .. d~-... :r:z,(),vJ~d.çj ......................................................... . 

::::: \J.okiv~: :t1~ : :\Ä~;~~~~ : :~:: ~ : : ;~b~jç\r~ :: :~i,; : ~b~·?~~~~:~~ :: :~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
..... \--Lt . AAo.~C~~Wy) .. ~I(Î . 2Qn~P!~~k':1 ............................................................... . 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 

L __________________________________ _ 
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C.' lANGEN 

. 0 1 AUG 2011 

Inspraakformulier windpark De Drentse Monden 
Concept Notitie Reikwijdte en Detail 

Uw gegevens: 

Naam: 1< .. ~.cQ(.~ .. i1 I.Z"t=/.'J .............................................. , ... heer Imevrouw 

Straat + huisnummer: . 

Postcode + Woonplaats: .. ..:..... ~~~_~~ 

Telefoonnummer: ... 

~. (TIl1).~ If./J. /)/4./f..?-:: ........................ . 

E-mailadres: ...................................................................................................................... . 

U spreekt in als: 
Ii Particulier 
o Vertegenwoordiger van organisatie I bedrijf: ...................................... . 

Uw inspraak: ~ 

.. t!.~.aI/JYJ.dh.t.~ ..... IJ.~.~ .. :.kn ... _M. ..... 1 .. :.R(; .. w ••.••••.•..• T;I;;? - . . . . "# ij ~ . j ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ ..... . ............. , ........ 'j1 '~ . . . . . . . .. . ............................ . .. ~.~-!:t .. . ...... , ........... .... ~tJI.. ..................... . 

.. flW.rb ... l .. . ' . .... .... . :.... .~., ................................ . 

·.~·~::~~:·.~::~·:~~~::·i/!::.:~·<.··· 

. ............. ,. ........................................ ........ ,. ...................... ,. ......... ,. ................... . , 

U kunt uw inspraakreactie ook uiterlijk 4 augustus 2011 per post sturen naar: 
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark De Drentse Monden, Postbus 223,2250 AE 
Voorschoten 
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