Geachte M.K.van der Klugt-van Asperen
Hierbij wil ik mijn mening geven over de plannen aangaande de plaatsing van windturbines in de
toekomst. (en de ellende waar ikzelf nu in zit)
Ik woon zelf in Anna Paulowna (Oostpolder) op een kleine 400 meter van een opgeschaalde
windturbine Emercon E53 ongeveer 80 meter hoog. (rotor hoogte)
Op een afstand van ongeveer 500 meter staat nog zo’n zelfde turbine die ongeveer 65 meter hoog is.
Dus midden in de herrie. De overlast die wij daarvan ondervinden is extreem.
Nadat de turbine in bedrijf is gesteld was het met onze rust gedaan. Relaxt buiten zitten in de zomer
de ramen open s’nachts gaat niet meer. Het gevolg van s’nachts de ramen open als het zomers
warm is, is de hele nacht wakker liggen en luisteren naar die Kl…..te herrie. Het is zelfs soms zo erg
dat de turbine s’nachts binnen hoorbaar is. Het geluid wat deze en alle andere turbines maken lijkt of
dat er constant een vliegtuig over vliegt (maar dan ook blijft hangen boven de polder) Alle bewoners
rondom zo’n turbine hebben hier alleen maar last van.
Het gebied waar deze turbines staan is landbouw gebied dus geen bomen en geen bebouwing dit
houd in dat het achtergrond geluid extreem laag is. Nu zijn de regels die opgesteld zijn (na 01 Januari
2011) waar de turbines aan moeten voldoen dusdanig opgesteld dat bijna alle turbines voldoen aan
de norm. Er wordt namelijk gerekend met een gemiddelde geluidbelasting gedurende één jaar.
Vanaf het begin tot heden klagen bij de gemeente, de milieudienst, de overheid en de provincie. Het
helpt allemaal niets, er wordt voor ons niets, maar dan ook helemaal niets ondernomen.
Als er een rijksweg ergens aangelegd word dan worden er miljoenen uitgetrokken voor
geluidsschermen ter voorkomen van geluidsoverlast en bij ons word helemaal niets ondernomen ter
voorkoming van overlast.
Wij hebben onze zuur verdiende centjes bij elkaar gewerkt daar veel belasting over betaald een
prachtig huis gekocht in een super rustige omgeving en dit is wat we er voor terug krijgen
geluidsterreur. De enige die hier profijt van heeft en een winnaar is, is de turbine eigenaar zelf hij
verdient er een hoop geld aan de rest van de mensen zijn alleen maar verliezers.
De normstelling is niet goed!
De afstand tot de bebouwing die nu gehanteerd word is niet goed. (moet veel verder worden)
Het geluid wat de windturbines produceren word extreem onderschat. Als de omwonende dan hun
klachten laten horen word dit niet serieus genomen. Alle uitnodigingen die ik heb gedaan aan de
milieudienst en de gemeente om een bakje koffie te komen drinken en te luisteren of dat wij
werkelijk zo overdrijven die worden afgeslagen omdat men heel goed weet dat wij heel veel overlast
ondervinden van deze turbines.
Als je als regering meer windturbines wil plaatsen en niet steeds meer klachten wil krijgen (want
neem van mij aan dit gaat steeds grotere vormen aannemen) doe er dan ook alles aan om de
overlast weg te krijgen. Als de overlast er niet is dan is toch iedereen tevreden.
• Windturbine eigenaren tevreden.(geen ruzies meer met je buren)
• Regering tevreden want de afspraken kunnen worden nagekomen.
• Veel rechtszaken kunnen worden voorkomen.
• Heel veel kwaadheid en woede word bij de mensen weggenomen.
• Veel ongeloof word weggenomen want er word echt gedacht wat doet de gemeente en de
overheid nu eigenlijk voor mij.
Er zijn al zoveel rapporten gemaakt die aantonen dat turbines op korte afstand van bewoners zeer
slecht kunnen zijn voor een mens op de lange termijn.

Als na 10 of 15 jaar blijkt dat dit allemaal op waarheid berust kunnen wij dan een schadeclaim
neerleggen (als wij gaan tobben met onze gezondheid) bij de gemeente of provincie of het rijk?
Want de gezondheid van de mensen daar moet je volgens mij niet mee spelen en geen risico’s mee
nemen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het uitzicht wat ik vanuit mijn woning heb sinds
deze turbines er staan en de waardedaling van mijn woning. Ik durf zelfs te beweren dat mijn huis op
dit moment onverkoopbaar is d.m.v. de windturbines die er nu staan.
Mijn woning heb ik te koop gezet omdat ik niet kan leven met deze geluidsterreur.

Wat zou hiervan nu de oplossing wezen?????????

In de eerste instantie toegeven dat de normstelling die er nu is, (na 1
Januari 2011) en de plaats waar de turbines nu mogen staan van de
gemeente en het rijk, dat dit heel erg is onderschat en niet goed is.
Vervolgens zou je:
• In mijn geval beide turbines kunnen laten opnemen in een veel groter plan en ergens
neerzetten waar er geen overlast is voor omwonenden.
• Veel beter luisteren wat de omwonende vertellen als het gaat om overlast. De windturbines
veel verder van de omwonenden plaatsen.
• De normstelling kritisch bekijken want daar klopt voor gebieden met een extreem laag
achtergrond geluid niets van. (dat slaat werkelijk nergens op)
Ik ben zeker niet tegen wind energie maar wel tegen de overlast van turbines die veel te dicht bij de
bewoonde wereld staan. En dus voor extreem veel overlast zorgen. De enige persoon of personen
die er last van zouden mogen en kunnen hebben zijn de eigenaren zelf. Zij verdienen er immers
bakken met geld aan. Er is voor ons niet eens een schadeloosstelling.

Met Vriendelijke Groet
Chris van der Velde
Kop van Noord Holland
Ps. Ook u wil ik uitnodigen om een bakje koffie te komen drinken en te ervaren waar wij dagelijks
inzitten en mee te maken hebben.

