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Hotel restaurant Ekamper te Roodeschool vormt de locatie voor de informatieavond over het 
windpark Eemshaven-West. Het doel van deze avond is om bewoners en betrokkenen te informeren 
over de resultaten van de uitgevoerde milieu effecten studie (MES). In deze MES zijn verschillende 
alternatieven voor het windpark Eemshaven-West onderzocht en zijn de effecten op de omgeving 
beschreven. Op deze MES kan tot en met 1 februari 2017 een zienswijze worden ingediend. 
Informatie daarover is te vinden op de website van Bureau Energie Projecten. 
 
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/windpark-

eemshaven-west  

 
Om 19.00 uur komen de eerste geïnteresseerden binnen. Op panelen is informatie te vinden over de 
effecten van windturbines in het gebied ten westen van de Eemshaven. De sfeer van de hele avond 
is te omschrijven als betrokken, gemoedelijk en ontspannen. De bezoekers bestaan voornamelijk uit 
direct omwonenden en grondeigenaren. Zij blijken goed geïnformeerd en hebben kritische vragen.  
 
Vragen van bezoekers 
Tijdens de informatie avond zijn er veel vragen gesteld en besproken. Hierbij een kleine greep: 
- Verschillende omwonenden maken zich zorgen over de hinder door geluid en slagschaduw en over 
de mogelijke waardedaling van de huizen. 
- De status van de MES en de (nog te nemen) beslissingen blijken bij sommige mensen onduidelijk.  
- De normen zoals genoemd in de MES blijken onduidelijk, specifiek de geluidnormen. Zo is er 
“Lden”, “Lnight” en “Lcum” allen uitgedrukt in decibel (dB), maar toch onvergelijkbaar en ook niet 
meetbaar. 
- Bij de vergunningverlening in 2008/2009 voor de bestaande windturbines in de Emmapolder, is 
geconcludeerd dat er sprake is van significante effecten op het natuurschoon van de Waddenzee, 
volgens het toenmalige wettelijke kader. Hoe wordt dit nu meegewogen in de besluitvorming? 
- Verschillende omwonenden worden langzamerhand kritischer. Tegelijkertijd ziet men kansen: "als 
het hier niet lukt om een plan te maken met de 15 omwonenden, dan lukt het nergens" en "zou het 
niet mooi zijn hier een voorbeeld project van te maken".  
- Ook gaven verschillende  omwonenden terug graag concreter te horen hoe de vervolg procedure 
verloopt. 
- Iedereen is zeer benieuwd naar wat de overheden in februari gaan besluiten. Men hoopt dat er een 
knoop wordt doorgehakt. 
 
Er wordt lang nagepraat en herhaaldelijk komt naar voren dat men tevreden is met hetgeen men 
deze avond gezien en gehoord heeft. Ook zijn er vanzelfsprekend nog veel vragen te beantwoorden. 
Er zijn in totaal 58 bezoekers gekomen. De laatste bezoekers vertrekken rond 21.30 uur. 
 
Onbeantwoorde vragen 
Hebt u nog inhoudelijke vragen die niet zijn beantwoord, dan kunt u terecht op de E-Kes website van 
Witteveen+Bos: 
 
https://bim.witteveenbos.com/ekes/ 
 
De E-KES is een website waarop u informatie kunt vinden over windpark Eemshaven-West. U kunt 
zich registreren onder het tabblad ‘Registreer’ met de unieke code 'Eemshaven'. Daarna kunt u met 
het door u ingestelde account, inclusief uw eigen gekozen wachtwoord, inloggen. Onder het tabblad 
‘Eemshaven-West’ kunt u de verschillende varianten inzien. Door op ‘Geef uw mening’ te klikken, 
kunt u vragen stellen of opmerkingen plaatsen. U krijgt per e-mail een melding wanneer uw vraag is 
beantwoord. 
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