
WindNEE     
Beste inwoner van de Veenkoloniën,

Het is alweer meer dan 3 jaar geleden dat wij werden verrast door de plannen voor een MEGA Windpark in onze  
gemeenten. Voor ons was het de aanleiding om ons te organiseren in een platform; WindNEE. De organisatie bestaat uit 
bezorgde inwoners van het gebied Oostermoer. Wij hebben de afgelopen jaren veel zaken opgepakt.  Een korte  
samenvatting:

! Vernieuwde website www.windnee.nl en WindNEE publiceert bijna dagelijks op Facebook, volg ons! 
! Een nieuwsbrief voor de inwoners. Geef u via onze website op voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. 
! Aangesloten bij Tegenwind Veenkoloniën, dat is de overkoepelende werkgroep van alle actiegroepen in Drenthe.
! Zienswijzen opstellen inzake gemeentelijke en/of provinciale inspraakmogelijkheden. Veel inwoners hebben gebruik  

gemaakt van de inspraakmogelijkheden over de effecten van het Windpark in ons gebied. Veel ondernemers,  
waaronder ook makelaars, voorzien grote problemen in ons gebied. LET OP: voor diegenen die geen zienswijze heeft 
ingediend of onze zienswijze niet heeft ondertekend: Mogelijk hebt u geen recht op een eventuele planschade 
regeling in een later stadium. Reden te meer om u aan te melden als deelnemer voor juridische ondersteuning.

! Wij zijn een juridische procedure gestart tegen de initiatiefnemers en de overheid. Er zijn inmiddels meer dan 100  
deelnemers die vertegenwoordigd worden door het gerenommeerde advocatenkantoor “De Haan advocaten en  
notarissen”. Op onze website vindt u meer informatie en kunt u zich tevens aanmelden.

! Monitoren Draagvlak Onderzoek. Afgelopen november heeft er een draagvlakonderzoek plaatsgevonden onder de  
inwoners van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal. Uit dit onderzoek is gebleken dat ruim  
77% tegen de komst van het Windpark is.

! Monitoren politiek; Provincie Drenthe heeft samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en  
Emmen een gebiedsvisie opgesteld om de afgesproken 285,5 MW aan windenergie te realiseren. Gemeente Aa en  
Hunze heeft zich gecommitteerd aan 30 MW. 

! Gemeente Aa en Hunze heeft 16 december jl. vergaderd over windenergie en de uitkomst van het  
draagvlakonderzoek. Ze zijn het er over eens dat de inwoners NEE gezegd hebben tegen het windmolenpark en dit  
signaal wordt doorgegeven aan minister Kamp. De meerderheid van de gemeenteraad (Gemeente belangen, VVD en  
Groen links) blijft echter achter de gebiedsvisie staan. PvdA, D66 en CDA hebben nee gestemd en staan wel achter  
de inwoners. WindNEE is in contact getreden met deze partijen voor uitleg. 

Nog even kort, wat zijn de gevolgen van dit grootschalige windpark voor u?
! Economische krimp: de gevolgen van een MEGA windpark zijn desastreus voor ons gebied. Nieuwe inwoners gaan  

zich niet meer vestigen in de Veenkoloniën. Scholen, die het nu al moeilijk hebben, moeten mogelijk gaan sluiten. 
! De werkgelegenheid in ons gebied blijft nu al achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Plaatsing van  

windturbines zal dit zeker niet bevorderen.
! Waardedaling van onze huizen: mogelijke prijsdalingen van 30 tot 50% zijn geen uitzondering. Veel mensen uit het  

westen die nu met pensioen gaan, zullen niet snel meer kiezen voor de Veenkoloniën om te gaan Drentenieren.  
Leegloop en verloedering is het gevolg. 

! In alle plannen omtrent het MEGA Windpark wordt over waardedaling van huizenprijzen niet gesproken. Wie gaat 
deze rekening betalen?

! U wilt misschien uw hypotheek oversluiten, de bank vraagt dan om een taxatiewaarde. Door de plaatsing van de  
windturbines zal de taxatie veel lager uitvallen en dekt het onderpand misschien de hypotheek niet meer. Het gevolg  
is dat u niet meer in staat bent om een lagere rente te kiezen. 

! Uit verschillende onderzoeken van de overheid, uitgevoerd door onafhankelijke bureaus, worden netto winstbedragen  
genoemd van ruim 1 miljoen EURO per MW over een periode van 15 jaar. Deze winsten worden betaald uit de extra  
energiebelasting die de huishoudens opgelegd krijgen . 
o Jaarlijks betaalt u € 60,-- energiebelasting voor deze subsidie pot (duurzame energie). Dit gaat oplopen tot  

€ 250,-- per jaar in 2020. Een mogelijk voorstel van de initiatiefnemers om u korting te geven op uw  
elektriciteitsnota wordt daarmee meteen weer ongedaan gemaakt. 

o Mogelijk een ander voorstel van de initiatiefnemers / (boeren) grondeigenaren is om mee te participeren in het  
MEGA Windpark. Laat u niet verleiden, als u ingaat op dit aanbod, verliest u het recht op een schadevergoeding.

! Gezondheidsproblemen: wonen in een MEGA Windpark is slecht voor onze gezondheid. In de ons omliggende landen  
komt men tot de conclusie dat een afstand van huis naar windturbine minimaal 2 kilometer moet bedragen om  
mogelijke gezondheidseffecten door laagfrequent geluid te voorkomen. Ter vergelijking: de windturbines in ons gebied  
komen op een afstand van minimaal 450 meter!! Wij vragen aan de overheid om hun verantwoordelijkheid te nemen  
om ons een gezonde woon- en leefomgeving te garanderen voor de komende 20 jaren.

http://www.windnee.nl/


WindNEE     
Alle nadelen, waaronder de waardedaling van onze huizen, krimp, verlies rust en ruimte, flora en fauna,  
gezondheidsrisico’s, zijn vele malen groter dan de, slechts voor enkelen, voordelen van een Windpark. En er is geen weg  
terug, als het MEGA Windpark er staat, wordt dit alleen maar groter en niet kleiner.

WindNEE is een stichting en geen commerciële instelling. Wij hebben geen inkomsten om onze 
acties te ondersteunen. We vragen u dan ook om een vrijwillige bijdrage om ons te steunen bij 
deze strijd, groot of klein, elke euro is welkom! Want wij komen voor u op! Wij verwelkomen u 
graag als donateur of als deelnemer van de juridische procedure. Help ons om voor u op te komen!

Stichting WindNEE verzet zich tegen het plan voor plaatsing van windturbines in de Veenkoloniën. 
WindNEE bestaat uit vrijwilligers, zij ontvangen voor hun inzet en of gemaakte kosten geen enkele 
vergoeding. Stichting WindNEE is een organisatie zonder winstoogmerk en ontvangt geen 
overheidssubsidie. Uw steun is erg belangrijk. Alle donaties komen volledig ten goede aan onze 
doelstelling: het behoud van de rust en ruimte in de Veenkoloniën.

Besteding van uw donatie:
! onderhouden van website 
! publicaties media (huis aan huis bladen)
! organiseren van informatie bijeenkomsten / thema avonden
! uitbrengen infobulletins (huis aan huis) 

Persoonlijke gegevens donateur

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon 
e-mail
(als u handmatig invult, dan graag s.v.p. alle gegevens in blokletters invullen)

Nieuwsbrief:
q Ik wil de nieuwsbrief graag ontvangen (vul uw e-mail adres in!)

q Ik ontvang de nieuwsbrief al

q Ik wil de nieuwsbrief niet ontvangen

Betaling:
q Ik maak mijn bijdrage over op rekeningnummer NL86ABNA0622354892 t.n.v. Stichting WindNEE in 

Gieterveen o.v.v. Donatie

U kunt uw donatie formulier sturen naar: WindNEE, p.a. Boerendijk 18, 9511 PE Gieterveen of 
info@windnee.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met mijn donatie van ………… EURO aan Stichting WindNEE steun ik de stichting en hun doel GEEN 
WINDTURBINES IN BOERVEEN/OOSTERMOER. 

ALVAST BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE, WindNEE.

Wilt u ook vertegenwoordigd worden door onze juristen voor de juridische strijd? Meld u aan als deelnemer via 
onze website www.windnee.nl. Samen staan we sterker!

http://www.windnee.nl/
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