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Geachte heer/mevrouw, 
 
Ik ben van mening dat het gebied Gasselterboerveen veel te klein van omvang is om de 
geplande windturbines goed ruimtelijk te kunnen inpassen. Onderstaand geef ik mijn 
belangrijkste zienswijzen: 
 
1. Afstand tot woningen 
Sinds 1986 geeft de VNG de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' uit, en het is goed 
gebruik dat het bevoegde gezag rekening houdt met deze publicatie. De meest actuele 
uitgave dateert van 2009. Hierin staat als richtlijn voor een windturbines met een 
rotordiameter van 50 meter een minimale afstand tot de woonbebouwing van 300 meter. 
 
In het huidige plan wordt uitgegaan van turbines van minimaal 3 MW. Een windturbine zoals 
bedoeld in de publicatie “Bedrijven en Milieuzonering” met een rotordiameter van 50 meter 
had in 2009 een capaciteit van ongeveer 0,75 MW opgesteld vermogen. Dit zou bij 
extrapolatie 4 x de afstand, dus 1200 meter afstand tot de woonbebouwing betekenen  
 
Vooral in het noordelijke gedeelte is de afstand van de woonbebouwing van Nieuwediep tot 
de woonbebouwing van de Veenakkers in Gieterveen slechts 1600 meter. Met het 
verschuiven van de turbines richting Gieterveen wordt het probleem slechts een beetje 
verplaatst. Een goed ruimtelijke inpassing met reële afstanden tot de woonbebouwing is hier 
niet mogelijk. 
Ditzelfde geldt ook voor het gebied tussen de Zwarteweg in Gieterveen en Parallelweg (van 
de Van Veelenweg) in Gasselternijveen. De afstand tussen de woningen aan de Zwarteweg 
en de Parallelweg is slechts 1900 meter. Kijken we naar de afstand het tussen de 
woonbebouwing van de weg Gasselterboerveenschemond en eerste woonbebouwing van de 
2/3 weg/Tweede Dwarsdiep dan is dit slechts 760 meter. Indien een reële afstand tussen de 
turbines en de woonbebouwing wordt aangehouden dan kan ik niets anders concluderen dat 
het gebied te klein is voor de geplande windturbines. 
 
 
2. Het ontbreken van nut en noodzaak 
Inmiddels is genoegzaam aangetoond en wetenschappelijk onderbouwd dat de inzet van 
energie afkomstig van windturbines niet wezenlijk bijdraagt aan de beperking van de uitstoot 
van broeikasgassen. Zowel energie opgewekt door wind als door zon behoeven een back-up 
van conventionele energiecentrales. Het bouwen van windturbineparken is daarmee de 
grootste verspilling van gemeenschapsgeld ooit. 
 
 
3. Geluidsnormen 
Het is in ruime kring bekend dat de geluidsnormen in 2011 versoepeld zijn, teneinde de 
bouw van industriële windturbines mogelijk te maken. 
 



Het akoestisch onderzoek in het plan geeft aan dat het onderhavige plan voldoet aan de 
geluidnormering van 47 dB Lden en 41 dB Lnight, als er tenminste mitigerende maatregelen 
worden genomen.  
 
Ik maak bezwaar tegen het feit dat een plan als het onderhavige op een van de belangrijkste 
omgevingsaspecten, geluid, enkel ruimtelijk kan worden ingepast indien mitigerende 
maatregelen worden getroffen, terwijl de geluidsnormen nog versoepeld zijn ook.  
 
Verder zijn de speciaal voor windturbines afgesproken geluidsnormen gebaseerd op een 
jaargemiddelde, zodat handhaving erg moeilijk wordt. 
 
 
4. Slagschaduw 
Het is mijn zienswijze dat het aspect slagschaduw wel degelijk de uitvoering van het plan in 
de weg staat. De aantasting van het woon-en leefklimaat van de omwonenden wordt 
onevenredig ernstig verstoord. Ik vind dit onaanvaardbaar. 
Daarbij komt dat ook voor het aspect slagschaduw mitigerende maatregelen getroffen 
moeten worden in de vorm van stilstandvoorzieningen en zonneschijn-sensoren.  
 
Het criterium “goede ruimtelijke ordening” zoals bedoeld in artikel 4.1 Wro biedt de 
mogelijkheid om ter bescherming van een goed woon- en leefklimaat strengere eisen te 
stellen dan de milieunormen. Immers de in artikel 3.12 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer gehanteerde norm borgt niet altijd een goed woon-en leefklimaat. 
 
Ten aanzien van het aspect slagschaduw is mijn zienswijze dat er een afstand tot de 
woonbebouwing moet worden aangehouden van 12 x de rotordiameter. Dus zonder 
stilstandvoorzieningen en zonneschijn sensoren. 
 
5. Waarde woningen 
De WOZ-beschikkingen met peildatum 1-1-2015 maken duidelijk dat de waarde van de 
woningen in het gebied daalt, de gemeente noemt in het Taxatieverslag een “Aftrek 
windmolens”. Hiermee wordt duidelijk vastgesteld dat de plannen voor een windturbinepark 
inmiddels hebben geleid tot een waardedaling van de omliggende woningen, deze 
waardedaling zal zich nog verder doorzetten. 
In het Inpassingsplan wordt geen melding gemaakt van compensatie van het waardeverlies 
van de woningen, dat het gevolg is van dit plan. 
Ik zie graag een regeling om dit waardeverlies die wordt veroorzaakt door dit windturbinepark 
te compenseren. 
 
Tot slot 
In het Inpassingsplan staat dat de plannen zijn gebaseerd op verschillende 
beleidsuitgangspunten. Ik ben van mening dat op geen enkele wijze tegemoet is gekomen 
aan een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten, namelijk dat het woon- en leefklimaat in 
de omgeving waar windturbines op land worden geplaatst niet mag worden verslechterd. 
Bovenstaande zienswijzen tonen aan dat, indien de windturbines zouden worden geplaatst 
het woon- en leefklimaat in Gasselterboerveen aanzienlijk verslechtert. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
<Handtekening> 
 
<Naam> 
<Adres> 
<Postcode/woonplaats> 


