Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl

E-mail: zuidelijkedorpendelfzijl@gmail.com

Wagenborgen, 5 februari 2019.

Geachte statenleden,
Hierbij willen wij u dank zeggen voor uw bezoek aan onze regio met als doel beleving en bezwaren
van bewoners tegen de komst van nog meer windmolens in de provincie kenbaar te maken, maar
met name in het gebied ten zuiden van Delfzijl.
Wij hebben u in dit gesprek verteld dat ons in meerdere bijeenkomsten met burgers is gebleken dat
er in onze samenleving het maatschappelijk draagvlak ontbreekt voor de aanleg van nog meer
windmolens op land.
Als geheugensteuntje voor u en de Statenleden die niet aanwezig konden zijn,
opsomming van de ons meegedeelde bezwaren van inwoners in onze regio:

hierna een

Wat leeft er bij de mensen? In een notendop:
- Het landelijk gebied van onze provincie en in het bijzonder ons woongebied was en is een
energiewingebied voor geheel Nederland;
- Heel veel van onze inwoners likken de wonden van deze energiewinning ten gevolge van de
bevingen;
- De schade die de woningen hebben worden niet of nauwelijks hersteld of gaat met lange
wachttijden gepaard;
- Recentelijk is de mededeling gekomen dat er bijna een compleet dorp en heel veel
woningen in naburige dorpen geïnspecteerd moeten worden en in voorkomende gevallen
zelfs versterkt moeten worden. Dit om een beving van 5.0 op de schaal van Richter te
kunnen weerstaan. Dit is als een mokerslag ervaren;
- Mede ten gevolge van de mogelijke versterkingsoperatie voelen mensen zich onveilig en
onzeker in hun woning. Steeds meer mensen ondervinden fysische klachten;
- Als alle nog in ontwikkeling zijnde plannen worden ingevuld wonen deze mensen in een
industrieel landschap, wat toch onmogelijk de bedoeling kan zijn. Naast de vraag van
onveiligheid komt de vraag betreffende de verkoop van de woning bovendrijven;
Er zit veel verdriet en leed bij onze inwoners die zich terecht afvragen waarom zij voor de tweede
keer een bijdrage moeten leveren aan de energieleveranties met alle gevolgen van dien. Zij vinden
dat naast de bestaande windparken nabij hun woning zij de stelling aan kunnen gaan: Genoeg is
genoeg!
Wij hebben deze boodschap aan u proberen over te brengen en hebben het gevoel dat dit gelukt is.
Wij begrijpen dat u niet direct kon reageren, maar spreken de verwachting uit dat u als
volksvertegenwoordigers de komende periode helder stelling neemt ten aanzien van windmolens op
land.
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Volledigheidshalve moet vermeld worden dat in ”pro forma” informatieavonden de burgers werd
verteld dat er windturbines komen, maar dat er van een overlegsituatie met burgers geen enkele
sprake is geweest. Wij hebben dit aan de hand van een aantal voorbeelden uitgelegd.
Zoals in de bijeenkomst is verteld overwegen wij, op een voor ons gepast moment, een grote
bijeenkomst of manifestatie voor en met onze inwoners te organiseren. Als dit doorgaat krijgt u tijdig
een uitnodiging en een podium om met de inwoners te communiceren.
Met vriendelijke groet,
Namens het Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl,

2

