Beste supporter van Tegenwind N33,
De vakantie is weer ruimschoots voorbij, we hopen dat u allen hebt kunnen
genieten van een fijne tijd.
Echter ook voor Tegenwind N33 roept de plicht weer.
De plannen voor het windpark N33 liggen er nog steeds.
Wat hebben we voor en tijdens de zomervakantie gedaan?
Met 10 vrijwilligers hebben de mensen van TegenwindN33 het hele zoekgebied
voorzien van zgn. sandwichborden. Deze borden, voorzien van scherpe teksten
maakten voorbijgangers duidelijk hoe we in dit gebied denken over de plannen
van KDE en hun “sponsor” gedeputeerde William Moorlag (PvdA).
Helaas hadden de borden geen lang leven doordat de weersomstandigheden de
kwaliteit aantaste. Een aantal van deze borden werd “gered”en opnieuw
geplaatst in Ommelanderwijk, 1 van de plekken die zwaar getroffen dreigt te
worden. Hier hebben de teksten veel mensen bereikt, ook omdat er een
omleiding door het dorp liep, vanwege werkzaamheden aan de N33.

Zoals u weet is de gemeente Veendam mordicus tegenstander van het windpark
N33. Alle partijen in de Veendammer Gemeenteraad hebben zich uitgesproken
TEGEN de lokatie. 1 Van die partijen is VUK (voorût kiek’n) van de bekende
Veendammer Pe Langen. Als rasechte actievoerder trommelde dit
gemeenteraadslid op de vroege ochtend van 5 september gedeputeerde Moorlag
uit zijn bed met windmolengeluiden op volle sterkte. POW nieuws deed
rechtstreeks verslag, evenals RTV Noord:
http://www.youtube.com/watch?v=I2K1RSmXif4

Later mocht Pe Langen nogmaals met de vuist op tafel slaan in het programma
“Spijkers met Koppen” van de VARA.
Al deze actie heeft er toe geleidt dat Windpark N33 ook nationaal in de
belangstelling is gekomen.
Elders in Nederland is een belangrijke beslissing genomen, een
beslissing die ook gevolgen kan hebben voor de plannen in onze
omgeving.
De gemeente Tholen in Zeeland heeft besloten de WOZ waarde van huizen in St.
Philipsland binnen een straal van 1000 meter van windturbines te VERLAGEN met
gemiddeld 40.000 euro per woning: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimteen-milieu/nieuws/lagere-ozb-in-buurt-van-windmolen.9098805.lynkx
Het is voor het eerst dat een gemeente op eigen initiatief erkent dat de waarde
van onroerend goed in de nabijheid van windturbines in waarde daalt. De
windturbine-industrie heeft dit altijd ontkend.
Behalve dat dit feit nu erkend wordt, is het van belang bij een eventuele
planschade aanvraag.
Van belang is dat gemeenten zich realiseren dat planschade DIRECT op de
gemeente zelf kan worden verhaald als zij niet uitdrukkelijk van te voren de
initiatiefnemers hiervoor aansprakelijk stellen. Zijn de initiatiefnemers
aansprakelijk gesteld, dan zal het risico op forse schadeclaims meegenomen
moeten worden in exploitatie van het windpark N33.
Op het moment gaan een aantal getroffenen uit Houten een planschade van
enkele miljoenen claimen bij de gemeente Houten:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/huishypotheek/22011299/__Miljoenenclaim_om_windmolens__.html
Om er voor te zorgen dat uw belangen goed behartigt worden, mochten de
plannen voor plaatsing van 34 windturbines langs de N33 doorgaan, raden wij
van TegenwindN33 u ten sterkste aan LID te WORDEN van de NLVOW:

http://nlvow.nl/lidmaatschap-aanmelden/
Een lidmaatschap kost slechts 5 euro voor een heel jaar!!!!!!!
Vaak wordt het gevaar voor de gezondheid voor omwonenden van
windturbineparken door de intiatiefnemers weggewuifd. Vooral het Laag Frequent
Geluid (LFG) kan direct maar ook op langere termijn veel schade aanbrengen.
Ter voorbereiding van een windmolenproject liet de gemeente Utrecht het
onderzoeksburo Peutz gedurende 3 maanden op 3 plekken LFG meten:
Het bleek dat ook zonder windmolens er al veel laag frequent geluid rond het industrieterrein is. Er zijn
geen officiële wettelijke normen, maar de normen die er wel zijn, werden op veel momenten
overschreden (bij de NSGreferentiecurve zelfs bijna de hele tijd).

Opvallend was ook de toename van laagfrequent geluid (L95) bij toenemende windsnelheid. Voor echt
hoge windsnelheden (≥ 10 m/s) zijn in de onderzochte periode onvoldoende gegevens geregistreerd,
maar de onderzoekers verwachten dat bij hogere windsnelheden er sprake zal zijn van vrijwel
continue overschrijding van alle normen (zowel NSG-, Vercammen-curve als de Deense norm).

Voor de volledige tekst van het rapport:
http://www.leefmilieu.nl/sites/www3.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/2013-0515_FA%2020267-3-RA-002%20LFG%20Lage%20Weide%20Utrecht.pdf
Dit belooft niet veel goeds voor de bewoners in het zoekgebied van de
N33: ook wij hebben hier al te kampen met veel bronnen van LFG: industrie,
snelwegen,hoogspanningskabels,ondergrondse gasopslag(generatoren) en
daarbij zou dan ook nog de belasting komen van 34 windturbines.
En hebben wij zo’n megawindpark nu echt nodig?

Stroomtransporteur TenneT, 100% eigendom van de Nederlandse
Staat, gaat de netwerkverbinding met Duitsland uitbreiden. Hiermee kan meer goedkope
elektriciteit uit Duitsland worden geïmporteerd. De oosterburen hebben op windrijke en zonnige
dagen een overschot aan elektriciteit, die tegen een zeer lage prijs wordt aangeboden.

Zoals u hierboven kunt lezen, is er nu al sprake van een overproductie van winden zonnestroom in Duitsland. Nu kan dat overschot nog “gedumpt” worden bij
buurlanden zoals o.a Nederland. Maar wat gebeurd er als ook wij op hetzelfde
moment een overschot aan windstroom hebben ????? Want als het bij de Duitse
grens waait, waait het hier in de Veenkoloniën ook…… Een BLACK OUT dreigt
dan. En daarvan zijn de gevolgen niet te overzien. Nu al moet Tennet 3 maal zo
vaak ingrijpen als voorheen om de netspanning gelijk te houden.
http://climategate.nl/2013/10/27/waar-dumpen-wij-straks-al-overtolligewindstroom/
En over de kosten die dit alles met zich meebrengt voor de burger is onlangs een
zeer goed rapport uitgebracht door de Groene Rekenkamer.

Rapport Groene Rekenkamer bom onder nationaal windenergie beleid
5 juni 2013

De Groene Rekenkamer heeft een rapport gepubliceerd waarin de financiële gevolgen voor de
Nederlandse gezinnen zijn berekend als het huidige windenergie beleid van de overheid gevolgd blijft
worden. Door de Nederlandse windambities moet de belastingbetaler vanaf heden, jaar na jaar tot
tenminste 2031 tientallen euro’s per maand meer aan koopkracht inleveren. In 2020 is een gemiddeld
huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt. Door de netbeheerder doorberekende extra
kosten komen hier nog bij.

Lees het gehele artikel:
http://www.groenerekenkamer.nl/1191/rapport-groene-rekenkamer-bom-ondernationaal-windenergie-beleid/

Wij willen deze nieuwsbrief graag beëindigen met een oproep:
Wij zijn constant op zoek naar vrijwilligers die ons een handje willen helpen
met het vele werk dat deze strijd met zich mee brengt.
Wilt u ons op die manier helpen neemt u dan aub contact op met onze Stichting:
voorzitter@tegenwindn33.nl
U kunt ons ook bellen: 0598-627636 of 05998-633655.
Ook ideeën voor acties of donaties ,hoe gering ook, zijn altijd welkom.
bankrekeningnummer 106696432 t.n.v. “Stichting Platform Tegenwind N33” te Meeden.

Stichting Platform Tegenwind N33
www.tegenwindn33.nl
Bezoek ook onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/pages/TegenwindN33/166297060086249?fref=ts

