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Geachte betrokkenen,
Binnenkort worden er bij Oude- en Nieuwe-Tonge ca. 45 windmolens geplaatst.
Daarvan hebben er 34 een hoogte van 185 m, de andere worden 150 hoog (gerekend met de tip van de wiek in de
hoogste stand).
Het gaat om de windmolenparken 'Krammer' en 'Battenoert' en wellicht een derde park ten oosten van Oude-Tonge.
Tijdens twee informatieavonden in november en december 2016 lieten de ca. 150 aanwezige dorpsbewoners
duidelijk doorklinken dat zij de plaatsing zeer onwenselijk achten.
Ik wil u dringend verzoeken te bevorderen dat deze projecten worden gerealiseerd op zee, uit het zicht.
A. Het plaatsen van windmolens hier zal leiden tot ernstige aantasting van de leefomgeving.
Het gebied wordt nu gekenmerkt door rust en ruimte.
Na plaatsing zullen deze beide waardevolle eigenschappen tot in lengte van jaren bedorven worden.
Er zal sprake zijn van landschapsontsiering en de ca. 45 draaiende molenwieken zullen het gebied een onrustig en
industrieel karakter geven. Woningen zullen in waarde verminderen of moeilijk verkoopbaar worden.
Er zal hinder optreden door flikkerverlichting, (infrasoon) geluid en slagschaduwen.
Een belangrijk deel van deze gevolgen kan na realisatie van de molens niet of slechts tegen hoge kosten worden
gecompenseerd.
Het voorzorgsbeginsel dat het leefmilieu beoogt te beschermen, schrijft voor dat in dat geval de voorkeur dient te
worden gegeven aan realisatie op een andere plaats, ook al betreft het een milieuproject.
B. De andere plaats kan nu de Noordzee zijn.
Tijdens het sluiten van het Energieakkoord werd bouwen op zee nog als zeer kostbaar beschouwd.
Nu blijkt bij de aanbestedingen van windparken op de Noordzee dat de kosten aanmerkelijk zijn gedaald en wellicht
nog verder zullen dalen.
C. Bouwen op zee betekent waarschijnlijk wel hogere kosten, maar meer vrijheid.
De bouwer hoeft immers geen rekening te houden met de wensen van omwonenden.
D. Plaatsing op land betekent dat niet meer kan worden gesteld dat Goeree-Overflakkee een eiland van rust, ruimte
en recreatie is. Voorts dat ernstig afbreuk wordt gedaan aan het milieu- en klimaatbeleid: een groen beleid valt
immers niet te rijmen met een dergelijke ongewenste ingreep in het leefmilieu.
U kunt nu nog besluiten af te zien van een project waarvan we allen na realisatie jarenlang spijt zullen hebben.
Gaarne hoop ik van u te vernemen wat uw standpunt in deze is.
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Hoogachtend,

Dit verzoek heb ik gezonden aan:
- Gemeenteraad en B. en W. van Goeree-Overflakkee
- Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Zeeland
- Drs. E.H.Th.M. Nijpels (Energiecommissaris)
- Eneco (aanvrager omgevingsvergunning)
- Deltawind (aanvrager omgevingsvergunning)
- NLGO (Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee)
- Milieudefensie
- Greenpeace
- Actiecomité Oude- en Nieuw-Tonge molenvrij
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