Open Brief
Aan de leden van: Gedeputerde Staten, Provinciale Staten van Groningen en Colleges van B&W en
Gemeenteraden van Veendam en Menterwolde.
Wij zijn uitermate verontrust over het voornemen van de bedrijven KDE Energy en Blaaswind om 30
megawindmolens van 140 meter hoogte (inclusief wieken rond de 200 meter) langs de N33 in de gemeenten
Veendam en Menterwolde te plaatsen. Wij vinden dit op die plerk buiten proportie. En plaatsing van de
megawindmolens betekent een ernstige aantasting van de leefbaarheid en het landschap van onze dorpen.
De totale hoogte van de megawindmolens, in dit landelijke gebied, is twee keer de Martinitoren. Wij zien
vooral de gevolgen in de vorm van:
. ernstige overlast. In de vorm van geluids en slagschaduw. Ervaringen elders leren dat dergelijke
megawindmolens, vooral 's nachts, veel geluidsoverlast geven. De geluidsoverlast zou daarmee tot diep in
onze dorpen, die pal aan de N33 zijn gesitueerd, doordringen. Daarnaast valt er slagschaduw te verwachten
voor de huizen die het dichtst bij de molens liggen. Dit heeft zeer ernstige gevolgen voor de leefbaarheid van
onze dorpen.
. aantasting landschap. De megawindmolens worden onder meer geplaatst in de vroegste polders van
het (oud) Oldambt. Dit is van oudsher een opengebied, dat de laatste tientallen jaren (A7, stroommasten) al
behoorlijk onder druk is komen te staan. Plaatsing van de windmolens maakt dit stukje platteland definitief
tot een gebied met een industriële aanblik.
. aantasting van de natuur. De laatste jaren is in ons gebied de soortenrijkdom in de natuur weer wat
teruggekeerd. Daarbij kunt u denken aan de terugkeer van de grauwe kiekendief. De megamolens doen ook
dit teniet. Een duidelijk voorbeeld is het effect op vleermuizen.
Wij onderkennen dat u als volksvertegenwoordiger immer voor lastige keuzes staat. Wij benadrukken dat de
ondertekenaars van deze brief daarin divers zijn: in onze gelederen bevinden zich zowel voor- als
tegenstanders van windenergie. Voor of tegen windenergie is dan ook niet datgene wat wij willen
aankaarten.
Wij willen er echter wel op wijzen dat de ontwikkelingen in de windenergie bepaald niet stil hebben gestaan.
De grootte van de windmolens (aanvankelijk zo'n 15 meter hoog) heeft zich de afgelopen jaren meer dan
vertienvoudigd. En daarmee is het effect van de windmolens op hun omgeving ook navenant toegenomen.
Dit voortschrijdend inzicht moet ook bepalend zijn in de afweging rondom een mogelijke plaatsing van
megamolens langs de N33. Er zijn ook in Oost-Groningen alternatieve locaties waar megawindmolens
aanzienlijk minder negatief effect hebben.
Wij hopen dat u een open oor heeft voor het effect van plaatsing op de leefbaarheid, natuur en landschap
van onze dorpen. Het draagvlak in onze dorpen voor plaatsing van dergelijke megawindmolens is uitermate
gering.
De komende jaren hebben wij in Oost-Groningen te maken met de gevolgen van een krimpende bevolking.
De leefbaarheid en de woningmarkt staan daarmee in onze dorpen al behoorlijk onder druk. Onze dorpen

kenmerken zich door actieve dorpsraden die zich inspannen om op de gevolgen van krimp in te spelen.
Handen uit de mouwen! Wij vrezen dat met plaatsing van de megamolens het woon- en leefklimaat dermate
wordt aangetast dat de krimp en de effecten daarvan eerder worden aangewakkerd. Dit is het laatste dat we
in onze dorpen kunnen gebruiken.
Op dinsdag 4 januari jl. hebben een aantal inwoners van de betrokken dorpen zich verenigd in een Platform
tegen plaatsing van windmolens langs de N33. Dit Platform wil met alle kracht opkomen voor de inwoners
van de bedreigdde gebieden, in goede samenwerking met alle instanties die hetzelfde nastreven.
Leden van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, Colleges van B en W en Gemeenteraden, kom op voor
de kwaliteit en leefbaarheid van onze dorpen en stop de voorgenomen plaatsing van de megamolens.
Namens de leden van het Platform
D.J.R. van de Wege

