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Achtergrond 
 
 
Vereniging Eigen Huis wil meer inzicht in de visie van haar leden die in of vlak bij de planomgeving 
wonen op de komst van de grote windmolenparken. In sommige gebieden die door de Minister in de 
structuurvisie zijn aangewezen gaat het niet alleen om de plaatsing van nieuwe molens, maar is ook 
vervanging van bestaande windmolens aan de orde door molens met een grotere opwekcapaciteit.  
 
Dit onderzoek is eind februari uitgevoerd door Marlyse-Research in opdracht van Vereniging Eigen 
Huis. Hiertoe zijn 19.313 uitnodigingen verstuurd naar leden van Vereniging Eigen Huis die in een 
postcodegebied wonen dat binnen twee kilometer ligt van de in de structuurvisie Windmolens op 
Land aangewezen gebieden waarin grote windmolenparken moeten komen en van wie het mailadres 
bekend is bij de vereniging. De totaalrespons lag op 19 %, 3.660 leden vulden de vragenlijst in. Van 
deze groep gaven 636 respondenten aan niets te weten van de komst van een windmolenpark in hun 
omgeving. Voor hen stopte de vragenlijst na deze vraag.  
 
In deze deelrapportage zijn de onderzoeksresultaten opgenomen van Noord-Oost 4, een gebied 
tussen de plaatsen Zuidlaren, Aa en Hunze, Borger, Stadskanaal en Veendam. 
 
In dit gebied zijn 1581 onderzoek uitnodigingen verstuurd, 470 respondenten vulden de vragenlijst 
in, een respons van 29,7% 
 
Door afrondingsverschillen kan het voorkomen dat niet alle percentages optellen tot 100. 
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Resultaten Noord-Oost 4 

 

 

 
 

 

48 % van de respondenten geeft aan in het algemeen positief of zeer positief tegen de 
opwekking van duurzame energie door windmolens aan te kijken. 27 % is negatief of zeer 
negatief. Dat is een negatiever sentiment dan gemeten is over alle onderzochte gebieden: 
hier is 63% positief of zeer positief gestemd en 18% negatief of zeer negatief. 
 
 

 
 

In het gebied Noord-Oost 4 kijkt 69 % van de respondenten negatief of zeer negatief naar de 
plannen voor het windmolenpark in de eigen omgeving. 12 % beziet de komst positief of 
zeer positief. Dat is een negatievere score dan gemeten is over de hele onderzoeksgroep. Als 
het om de plannen voor het windmolenpark in de eigen omgeving gaat, blijkt 39 % van de  
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respondenten hier negatief tot zeer negatief naar te kijken. 26 % beziet de komst positief of 
zeer positief. 
 
 
In vervolgvraag 3 is respondenten verzocht om hun antwoord toe te lichten. Deze open 
antwoorden zijn opgenomen in bijlage 1. 
 

 
 
Leden die bij vraag 2 hebben aangegeven negatief of zeer negatief naar de komst van het 
windmolenpark te kijken, is gevraagd of er voorwaarden of maatregelen denkbaar zijn die de 
komst acceptabel kunnen maken. 22 % van de ondervraagden in Noord-Oost 4 zegt hier 
ruimte voor te zien, over alle gebieden is dat ook 22 %. Het percentage respondenten dat 
geen ruimte ziet voor acceptatie is in Noord-Oost 4 63 %, over alle gebieden ligt dit 
percentage op 58%. 
 
De groep die aangeeft dat er wel voorwaarden of maatregelen denkbaar zijn, is vervolgens 
gevraagd die te benoemen. Deze open antwoorden zijn als vraag 5 opgenomen in bijlage 2. 
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Slechts 7 % van de respondenten in Noord-Oost 4 heeft het gevoel dat de belangen van 
omwonenden serieus worden meegewogen in de besluitvorming, terwijl 78 % aangeeft het 
daar niet mee eens te zijn. Over alle gebieden tezamen heeft 11% een positief gevoel en 
heeft 58% geen vertrouwen in de inspraakprocedure. 
 
De ondervraagden die aangaven dat zij het eens of helemaal eens waren met de stelling dat 
mensen die overlast ondervinden daarvoor gecompenseerd moeten worden, is gevraagd 
hoe die compensatie er uit zou moeten zien. De antwoorden op die vraag 7 zijn opgenomen 
in bijlage 3.  
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Ondervraagden lijken vaker dicht bij het plangebied te wonen dan in de gehele 
onderzoeksgroep, 46 % geeft aan dichter dan 2 kilometer van het windpark te wonen. Over 
de hele onderzoeksgroep is dit percentage 30. 
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Bijlage 1  

Noord-Oost 4 

3. Kunt u aangeven waarom u …..  staat ten opzichte van de bouw van een windmolenpark? 

1 - zeer positief 

 Alternatieven zijn nodig, ook in je eigen achtertuin. 

 de beste manier van energie winnen en ik vind ze mooi 

 Deze schone energie- opwekking is 1 van de reddende mogelijkheden om te voorkomen dat de zeespiegel verder stijgt en de lucht nog verder 

vervuilt. 

 Goed voor het milieu 

 Heb hekel aan het nimby gedoe. Ik ben naast energie besparen voor echt duurzame energie (dus geen houtsnipper en andere bio-kul 

brandstoffen) en dan horen windmolens daar bij 

 Het brengt meer relief in een vrij doodse skyline en natuurlijk is het in het kader van energietransitie noodzakelijk windmolens te plaatsen 

naast zonnepanelen en getijde centrales. 

 Ik houd van duurzame energievormen, hoe meer hoe beter! 

 ik vind wind energie een veel beter oplossing dan velden vol spiegels/zonnepanelen of kolen en kern energie 

 We zullen moeten en snel ook, natuurlijk zijn ze niet mooi, maar dit nimby gedrag moet stoppen. NB gooi nu ook eens de afsluitdijk vol met 

windmolens 

 Wij moeten een keer af van fossiele brandstoffen,denk aan de toekomst. 

 Windmolens zijn 1 van de broodnodige alternatieven 

2 - positief 

 aanleg is gewenst want we moeten zoveel mogelijk overstappen naar groene energie - ook als dat betekent dat er windmolens in onze 

omgeving geplaatst worden. 

 Duurzaam energie en m'n moet het toch ergens plaatsen. 

 Duurzame energie ipv fossiele brandstoffen 

 Duurzame milieuvriendelijke energie tov kolencentrales en kernenergie 

 Eerlijk gezegd zal ik er geen last van hebben, omdat het niet vlak bij is.Maar waarom niet op de afsluitdijk windmolens en zonnepanelen. 

Daarmee kun je het halve land voorzien. 

 Er is behoefte aan schone energie, windmolens kunnen daar aan bijdragen. In mijn omgeving is er plaats voor deze molens. Echter, de naast 

omwonenden moeten wel gehoord worden in hun kritiek! 

 Ergens zullen deze parken moeten komen. Wat betreft altenatieve energie opwekken is het wat mij betreft en-en en niet en-of 

 Goed voor milieu, veenkoloniën qua ruimte geschikt. 

 Heel simpel, ik ben steeds meer voor gebruik van duurzame energie gaan kiezen omdat gaanderweg de afgelopen jaren steeds duidelijker is 

geworden dat het gebruik van fossiele brandstoffen voor ons milieu en dus ook voor ons zelf steeds meer een bedreiging op korte of langere 

termijn gaat worden. Bovendien als we geen aardgas uit onze grond willen halen, geen kernenergie willen gebruiken, geen fossiele brandstoffen 

willen, waar moeten we dan, behalve dmv zonne-energie, nog meer onze steeds groter wordende energiebehoefte vandaan halen. 

 het gaat m.i niet over het opwekken van energie, ons uitzicht wordt belemmerd 

 het is alleen maar goed voor het miieu 

 Het is beter Dan de fossiele brandstof 

 het levert een bijdrage aan een duurzame energieopwekking. Mits zorgvuldig ingepast in het landschap misstaan windmolenparken niet. De 

huidige positionering in de omgeving van de N33 is niet de meest optimale, In een lijn langs het AGW-kanaal zou landschappelijke een veel 

betere oplossing zijn, maar wij gaan ons niet verzetten. 

 iedereen Moet bijdragen aan een schoner milieu, als er in de verte een molen staat neem ok op de koop toe. 

 iedereen wil groener alleen niet bij mij in de buurt. Waar dan wel ? 

 Ik heb er geen hinder van. Ik vind het niet storen in het landschap. Ik ben voor duurzame opwekking van energie. 

 Ik vind duurzame energie belangrijk, en dan moet je accepteren dat dat ik je eigen omgeving wordt geplaatst. 

 Ik vind ze geweldig mooi en geniet altijd van de rijen windmolens. 

 ikzelf vind het een mooi initiatief, maar ik kan me voorstellen dat de mensen die daar in de buurt wonen er tegenin willen gaan. 

 in een land waar altijd wind staat is het goed die wind te gebruiken voor energie. 

 Lijkt me een prima omgeving, veel wind, weinig mensen. 

 Moet toch ergens staan 

 nieuwe werkgelegenheid voor de regio en daarmee ook een positief effect op de woningmarkt. 

 noodzakelijk kwaad 

 Omdat er hier voldoende ruimte is zonder dat het veel overlast bezorgd. Het uitzicht op de molens went wel. 

 Positief voor het klimaat en GROEN 

 Steeds wordt gezegd, dat we minder fossiele brandstoffen moeten gebruiken om de opwarming van de aarde te verminderen, maar 

maatregelen om dat te bereiken worden steeds met allerlei procedures tegengehouden of vertraagd. Ik ben een voorstander van volledig 

hernieuwbare energie. 
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 Steentje bijdragen aan de maatschappij 

 Veel ruimte. Alle mogelijkheden voor alternatieven moeten benut, dus ook windmolens. 

 We hebben schone energie nodig 

 We kunnen tenslotte niet doorgaan zoals het nu gaat. We vernielen ons milieu. 

 we moeten iets met groene energie 

 We moeten meer omschakelen naar duurzame energie. Windmolens zijn daar in ons land ook geschikt voor. Ik vind het echter niet de mooiste 

bouwwerken, dus er moet wel goed gekeken worden waar zo'n park gevestigd wordt. 

 We moeten over op duurzame energie, wind is een goede bron 

 We moeten zo snel mogelijk af van vervuilende centrales 

 Wij willen de wereld veranderen , behalve als het in de buurt komt (een bekende menselijke reactie). 

 wind- en zonenergie zijn de komende decennia van groot belang 

 windenergie is een betere manier van opwekken , dan kolen e.d. 

 windenergie is iets wat de natuur ons bied, hier moeten we gebruik van maken 

 Windenergie is schone energie. 

 windmolenparken zijn naast zonne energie nodig en dienen op zee of in dunbevolkte gebieden op land een plaats te krijgen 

 Wnd energie is een goede manier van energie opwekken.als iedereen roept ik wil ze niet in de buurt hebben dan kunnen we deze manier wel 

afschrijven. 

3 - niet positief, maar ook niet negatief 

 Af stand groot genoeg van mijn huis 

 Als niemand er last van heeft vind ik het prima. Maar zoals het hier gepland is, is het voor de omwonenden een te grote last. Ik zou daar ook 

niet graag in de buurt wonen. En hoeveel vogels zullen daar sneuvelen bij zo'n groot aantal? Zonnepanelen lijken me een beter idee. Bij iedere 

boerderij b.v. één windmolen en een dak vol zonnepanelen.  Dat zie je in noord Duitsland al veel. 

 Als niemand ernstig last heeft van die windmolens, dan heb ik geen bezwaar. 

 Alternatieve energie is voor nu de toekomst een must! 

 Alternatieven voor energieopwekking zijn nodig. In onderlinge harmonie is veel mogelijk, doch die harmonie is zoek. 

 Ben op zich niet tegen groene energie, ook niet als dat mijn zicht gaat bederven maar ik verlang wel dat waardedalingen van woningen etc 

meer dan behoorlijk gecorrigeerd worden 

 controverses inzake de lokaties;onduidelijkheid inzake de mogelijke vergoedingen voor direct aanwonenden,in combinatie tot de vergoedingen 

voor de grondgebruikers/grondeigenaren;betere voorlichting over mogelijke gevolgen 

 de exacte locatie en afspraken met bewoners zijn sterk bepalend voor het slagen dan wel mislukken van deze vorm van groene energie 

 De locaties zijn voornamelijk in landelijke regio's en verstoren daar teveel het karakter van het landschap. Stroom uit eigen regio is de 

oplossing 

 De molens komen waarschijnlijk dusdanig ver van de woning te staan dat er geen geluid zal worden gehoord. De energie die dit oplevert weegt 

voor mij op tegen de geluiden. Energie vind ik belangrijker dan de minimale geluidshinder bij bepaalde windrichting 

 De molens worden 200 meter hoog!!! niet erg fraai voor de omgeving 

 Deze molens moeten toch ergens geplaatst worden; bij voorkeur waar voorspelbaar voldoende wind is. Als dat hier het geval is dan ga ik 

akkoord. 

 Duurzame energie leidt tot consequenties. Ben je voor duurzame energie, dan draag je ook redelijkerwijs consequenties. 

 duurzame energie opwekken middels windmolens vind ik positief; ik hoop echter dat dit niet ten koste gaat van de gezondheid van de 

omwonenden.. 

 Energie door windmolens kan overlast veroorzaken en het landschap veranderen, aan de andere kant is deze energie duurzaam en goed voor 

het milieu. 

 Er moet geen geluiden dag en nacht binnenkomen,of gezoem. 

 er moet natuurlijk wel iets gebeuren,aardgas zijn we hier ook helemaal klaar mee 

 Er zal iets moeten veranderen,wij hebben zonnepanelen op het dak. 

 Goed in winderige omgevingen maar luidruchtig en niet super efficiënt. Zonne energie wordt steeds beter en heel stil.... 

 Hangt erg van de locatie af. En waarom niet tevens zonnepanelen? Bij diegenen die tegen windmolens zijn, liggen doorgaans ook geen 

zonnepanelen op het dak............................... 

 het hangt af van de locatie en de omvang van het windmolenpark. Wat mij betreft geen windmolenpark in of nabij natuurgebieden en bij om in 

woonbestemmingsgebieden. Kleinschalige windenergie spreekt mij meer aan. 

 het is mij nog steeds niet duidelijk hoever de plannen zijn. Ook is mij niet bekend waar en hoeveel windmolens er komen en hoe groot deze zijn. 

Officieel ben ik niet op de hoogte gesteld door de instanties die er over gaan. Ik heb alleen informatie uit de media, die nogal tegenstrijdig zijn. 

 Ik ben niet positief, omdat het de omgeving vervuilt (horizon, lawaai). Niet negatief omdat opwekking van duurzame energie nodig is en ze 

moeten ergens staan die molens. 

 Ik ben wel positief als ze ver van bebouwing geplaatst worden. Niet positief ben ik door de manier waarop het nu gebeurt. De landeigenaren 

krijgen hoge subsidies en de bevolking die de nadelen ondervindt heeft weinig invloed op de locatie en krijgt geen compensatie. 

 Ik vind de windmolens lelijk in de natuurlijke omgeving waarin we wonen. Wel ben ik erg pro duurzame energie. 

 ik vindt het een goed initaitief, want fosiele brandstof raakt toch op. Maar ik vraag mij af of windmolens zo massaal hier in dit gebied moeten 

komen. 

 Ik weet dat als je dichtbij bij die molens woont er niet vrolijk van wordt en het niet bevordelijk is voor je gezondheid  Ik hoorde ook dat deze 

plannen al van jaren eerder waren en de technologie is al weer veel verder is en hoop dat ze daar ook naar Kijken  Hierdoor kunnen ze het doen  
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met minder molens  Maar waar ik mij over verbaas dat de rijkdom uit het noorden komt en wij daar geen profijt van hebben ,maar wel 

gevolgen  Doe daar maar eens iets aan om voor deze provencie op te komen 

 In mijn directe omgeving komen die dingen er niet, maar mogelijk wel op plaatsen waar de bewoners er grote moeite mee hebben. 

 In principe ben ik voor het opwekken van duurzame energie, maar het opwekken van windenergie levert veel omgevingsschade op. Ik zie dan 

liever een windmolenpark in een nog meer afgelegen gebied (haast niet mogelijk in dichtbevolkt Nederland). Of nog beter op zee. Liever zou ik 

andere duurzame energiebronnen willen overwegen, zoals zonne-energie. 

 In principe ben ik voorstander van windenergie maar deze windmolens worden veel te hoog (200 meter) 

 Indien men voor windmolens kiest, zullen ze ergens moeten staan. Iedereen gebruikt steeds meer energie en is vaak voor het opwekken van 

schone energie. Een mogelijkheid is een windmolen. ": Alleen niet in mijn achtertuin" Men wijst altijd naar een andere plaats. Velen mensen 

willen het niet, omdat ze bank zijn voor waardedaling van hun koophuis. Dus eigenbelang. 

 Indien wij in de toekomst minder gebruik van fossiele energiebronnen kunnen of willen maken, zal voor de energie opwekking alternatief 

moeten zijn. Hier valt niet aan te ontkomen. Voorts heb ik er geloof in dat in de toekomst zelfs deze nog te plaatsen molens niet meer nodig 

zullen zijn. 

 Jammer van het uitzicht, maar niet al te storend vermoed ik 

 klachten die anderen al noemden 

 Liever niet in mijn achtertuin, maar het zal toch ergens moeten komen. 

 ligt eraan waar ze deze windmolens gaan plaatsen 

 maakt lawaai ziet er niet mooi uit s,avonds die rode lamjes 

 Men zal er toch ergens mee naar toe moeten, bij veel mensen geld groen energie ja en men is wild enthusiast maar als het bij hun in de buurt 

komt weten ze niet hoe hard ze moeten schreeuwen dat het allerlei zaken zijn wat ze niet willen, hoe denken ze dan dat er groene energie 

komt? 

 Mijn woning staat momenteel te koop en er zijn 2 gegadigden afgehaakt ivm met de komst van de windmolens, vind het zicht op die dingen 

ook niet mooi, horizonvervuiling, maar ik weet ook dat ze eigenlijk wel moeten komen en dat het voor het milieu het beste is als we 

overstappen op deze manier van energielevering. 

 Molens zijn veel te hoog en zorgen voor te veel overlast en toekomstige schade aan mens dier en omgeving ( Geluidsschade (gemiddeld 

niveau zal kloppen alleen nachtelijk niveau vele malen hoger dan nu), slagschade zon, trillingen, gevolgen onbekend) Rendement van deze 

molens is tientallen procenten lager dan plaatsing op een meer winderige omgeving. Slechts de agrariërs die grond ter beschikking stellen, 

profiteren. Waardevermindering woningen . Windenergie, in beperketere omvang met molen van bijv 1,5 MW heb ik geen probleem mee, dan 

maar wat meer, deze joekels mogen er niet komen 

 Niet negatief omdat hier ruimte is, ik snap dat er naar de uithoeken van het land gekeken wordt. Niet positief omdat het zonder veel overleg 

opgelegd wordt, en er geen tegenprestatie tegenover staat. Compensatie voor de overlast. Het is de gaswinning all over again. 

 Niet positief: hoeveel overlast deze windmolens gaan veroorzaken is nu niet meetbaar. Pas als ze er staan zal het duidelijk worden. Hierbij 

denken in de eerste plaats aan het geluid wat deze molens gaan maken. Ook slagschaduw is nog onbekend. Grondeigenaren verdienen hier te 

veel aan. Het alternatief wordt afgewezen. Niet negatief: Bijdrage aan groene stroom. 

 niet tegen vanwege milieuvriendelijkheid, niet voor vanwege mogelijke overlast. 

 Op zich begrijp ik dat er we van de fossiele brandstoffen af moeten en ook onafhankelijk van buitenlandse leveranciers moeten worden. Alleen 

verbaas ik me er altijd over dat dergelijke projecten niet ook in de buurt van Wassenaar/Blaricum ed. komen. 

 Op zich ben ikniet tegen windmolens op deze plek, maar de hoeveelheid is gewoon veel te groot. Mensen krijgen zowel voor als achter hun 

huis op behoorlijk korte afstand windmolens te staan. 

 Op zich prima, maar die hele grote molens moeten ver bij de huizen vandaan staan 

 Planning is niet in mijn directe omgeving. 

 positief duurzame energie. niet erg bij mij in de buurt maar ze moeten niet te groot zijn 

 Positief omdat het goed is voor het milieu, maar negatief afhankelijk van afstand tussen windmolen en mijn huis. 

 positief vanwege geen co2 uitstoot en negatief vanwege de opdringerigheid van deze molens en de horizonvervuiling 

 Risico's voor de omgeving, geluidoverlast 

 Vind zonnepanelen minder storend 

 Volgens mij heb ik daar eerder in een enquête van St. EH al eens iets over opgemerkt. Zoals de plannen nu liggen komt het windmolenpark wel 

in de gemeente AA en Hunze, maar niet 'in my backyard'. Ik wil daar eerlijk over zijn. Zolang zo'n park niet voor ons huis komt heb ik er geen 

moeite mee, maar ik begrijp de bezwaren van de tegenstanders heel goed, zeker ook nu de discussie over nut en noodzaak van windmolens 

een beetje lijkt te kantelen in net voordeel van zonne-energie /-akkers. Ik moet er overigens niet aan denken voor mijn huis een zonne-akker 

te krijgen; immers ook foeilelijk. 

 we kunnen het ons niet permitteren om windenergie buiten beschouwing te laten 

 wij wonen op een zo danige afstand van de geplande windmolens dat ze geen invloed hebben op onze woonomgeving 

 wil er geen last van hebben 

 Windmolenpark is niet storend, park is m.i. buiten gehoorafstand 

 Windmolens op land geven geluidsoverlast en horizonvervuiling. Bovendien zorgen ze in onze omgeving voor sociale ontwrichting 

(grondeigenaren/exploitanten versus andere inwoners). Maar alles beter dan een kolen- of kernenergiecentrale. 

 Windmolens zijn niet rendabel, het produceren en onderhouden kost meer CO2 dan ze ooit kunnen besparen aan energieproductie. De techniek 

is achterhaald. 

 Ze moeten ergens staan, maar niet te dicht op woningen 

 Zelf heb ik er geen last van. Direct omwonende kunnen er wel last van hebben. 

 zolang het op een open ruimte is en de mensen er geen overlast van hebben 
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4 - negatief 

 Aantasting van het rustige- en open landschap; grote windturbines maken vaak laag-frequent geluid dat over kilometers te horen is, 

waardoor woonplezier (in de tuin zitten) danig verstoord wordt, zelf als je het visuele aspect negeert. Er zijn (helaas!) voldoende industrie (-

achtige) terreinen, waar de windturbines minder verstorend zouden zijn, alsmede de diverse havengebieden. 

 Als men een windmolenpark wil aanleggen moet men zorgen voor draagkracht onder de lokale bevolking. Het ministerie is hier volledig aan 

voorbij gegaan, het wordt je gewoon "door de strot geduwd". 

 Beinvloeding landschap aanzicht 

 De aarde is rond. Bouwen ver in zee, opdat je ze niet meer kunt zien. Daar is meestal ook meer wind. 

 De hoogte van de windmolens bij ins in de buurt gaat elke proportie te buiten. Het aanzicht van de uitgestrekte velden zal op een hinderlijke 

manier onderbroken worden. Voor de mensen, die er nog dichterbij wonen, zal het een duidelijke vermindering van het woongenot geven, met 

name door het lawaai en de eventuele slagschaduw. 

 De immense impact die een grootschalig Drents wind park heeft op de buurtgemeente Stadskanaal. Het lijkt op het dumpen van de 

windmolenenergie opdracht van Provincie Drenthe en Rijk in een rand gebied van de Provincie Drenthe tegen de Groninger Gemeente 

Stadskanaal. Als Gemeente Stadskanaal heb je weinig tot geen involved op de plating er van, maar wel de lasten. 

 De inwoners in dit gebied hebben al genoeg van prop maar in het veengebied die slikken het wel zie gaswinning en asielzoekers. Waarom niet 

aan de kust in Scheveningen? Het gaat bij ons net zo, ten kosten van de rust en ruimte die toeristen zoeken. 

 de manier waarop deze besluiten worden genomen, en de locaties zijn/worden bepaald getuigen van een bepaalde minachting voor bepaalde 

gebieden in Nederland. 

 De prijs van mijn huis daalt, ik kijk in de toekomst uit tegen een vervuilde horizon, ik denk dat met windmolenenergie alleen luchtkastelen zijn 

te voorzien van elektriciteit, het zal veel, heel veel kostbaar bouwmateriaal vergen om deze torens te bouwen, het kost veel subsidiegeld dat 

indirect via de belastingen uit mijn zak komt, deze windturbines zijn helemaal niet duurzaam, ze gaan immers maar 15 jaar mee, er is gevaar 

verbonden aan de windturbines, er kan ijsafzetting op plaats vinden en dat komt onherroepelijk naar beneden, er zullen veel vogels sterven 

doordat ze geraakt worden door de wieken, er zal in de toekomst altijd een achtergrondgeluid zijn. En ik zie objectief geen positieve punten. 

 De schaal, de omvang van het projecteerde park is volstrekt niet in overeenstemming met de aard van het gebied De lokale bevolking is totaal 

genegeerd bij de planvorming, draagvlak is volkomen afwezig regio profiteert op geen enkele wijze 

 De turbines zijn bijzonder hoog en groot, niet meer in verhouding met de omgeving. Zou graag zien dat er meer naar minder landschap 

vervuilende alternatieven wordt gekeken, zoals zonnepaneel parken 

 de uitkijk wordt er niet mooier op en geluid overlast 

 De windmolens zijn te hoog 

 De windmolens zijn veel te hoog en staan slechts deels bij elkaar. Ter hoogte van Veendam en Wildervank staan elk 4 molens op rij gepland. Ik 

begrijp niet dat deze niet in het windpolenpark ten noorden van Meeden worden opgenomen. 

 Door de enorme hoogte van de molens (top op 200 meter) én de hoeveelheid in een relatief beperkt gebied komt overweldigend over. Waar je 

ook kijkt overal molens. Mijn woning heb ik in 2007 gekocht en is door de crisis onder water komen te staan. Waardevermindering momenteel 

20%, met al die molens erbij wordt dat er niet gunstiger op. 

 Duur en weinig rendement. Toekomst zit eerder in zonneenergie. 

 Een windmolenpark is een goede zaak, echter niet binnen of in de buurt van woonomgeving. 

 Er is een plek uitgekozen die nu mooi en ongerept is, terwijl een paar kilometer verderop tegen de Duitse grens een veel betere plek zou zijn. 

Daar staat aan op de Duitse kant nu al een heel windmolen park, het Nederlandse park zou daar dan niet opvallen. Nu moet onze hele 

gemeente tegen 200 m hoge windmolens aankijken. 

 Er zijn andere mogelijkheden/plannen (zonnecollectoren) maar daar wordt totaal overheen 'gewalst'. 

 Er zijn verschijnende onderzoeken die aantonen dat er er veel efficiëntere vormen (getijde, aardwarmte, zon, etc) van duurzame energie zijn 

die minder to discussie leiden. Daarnaast mis ik een goede onderbouwing of de windmolens die nu gebouwd worden de investering wel waard 

zijn. 

 Geluidsoverlast, horizon vervuiling, relatief te weinig rendement. 

 Geluidsoverlast. Waardedaling woning. Uitzicht. 

 Hebben zelf geen inspraak, wordt door de overheid door de strot geduwd 

 Het bederft mijn hele horizon. 

 Het is een enorme aantasting van het open karakter van het veen gebied en het geeft onaanvaardbare overlast voor de bewoners. 

 Het landelijke karakter van zuid oost Groningen wordt daarmee verstoort. Het past meer in het gebied van de Eemsmond. 

 Het lijkt er aardig op dat het grensgebied van Groningen en Drenthe door de overheid gebruikt wordt als speelbal. Er komen hier in de directe 

omgeving dicht bij de bebouwing 3 windparken. Echter door de gebrekkige informatie weet niemand in het gebied waar we aan toe zijn. Het 

moet in deze regio mogelijk zijn om meer dan 2 Km van de bebouwing te blijven maar dat lijkt nu niet te gebeuren. 

 het uitzicht op de windmolens 

 Het uitzicht wordt verpest en ze maken erg veel lawaai. Lawaai dat nooit weg is. Wij wonen gelukkig er een eindje vandaan waardoor wij ze 

niet zullen horen. 

 horizon vervuiling,en loftar anders weggegooid geld en verlies van knowhow 

 horizon vervuiling,lawaai 

 horizonvervuiling 

 Horizonvervuiling en afhankelijk van de afstand geluidhinder/slagschaduw 

 Horizonvervuiling, waardevermindering woningen, geluid- en schaduwoverlast, zonder subsidie onbetaalbaar en de grondleveranciers worden 

er beter van en de omwonenden slechter. 

 Horizonvervuiling; eigenaren van de grond zijn zakkenvullers en houden geen rekening met anderen. 

 horizonvervuiling; lawaai en vogeldoder 

 Ik ben bang dat ze te dicht op de bebouwing komen te staan. 
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 ik ben niet tegen windmolens, maar wel als ze hoger worden dan de domtoren en het landschap, de horizon vervuilen. Er is ook geen draagvlak 

voor, maar daar wordt niet naar geluisterd. Zoek andere, betere locaties. 

 Ik denk dat er sprake is van aantasting van het landschap dat karakterestiek is voor de Veenkolonien. Ik denk dat er sprake is van 

waardevermindering van mijn eigen woning Ik denk dat er sprake is van lawaaioverlast en slagschaduw. 

 Ik denk niet dat dit de juiste plaats is 

 Ik sta er negatief over, omdat de molens door hun lengte en geluid overlast bezorgen aan de bewoners in de omgeving. Door wat ik in de 

regionale bladen heb gelezen (en ik vertrouw op de inhoud) is er veel moeite gedaan om een alternatief aan te reiken - m.b.v. zonnecollectoren 

op akkers - . Ik heb ook begrepen dat de provincie er zich niet mee wil inlaten. De burgers worden daardoor in de kou gezet. Het lijkt alsof 

vooral de belanghebbende agrariërs er (financieel) wel bij varen. Ik vind dit geen juiste gang van aken.  In zijn algemeenheid heb ik geen 

probleem met windmolenparken. Dit park komt ver weg van mijn huis, ik heb er geen last van. Ik zelf vind het zicht op windmolens in een 

landschap niet perse lelijk. Ze hebben ook iets boeiends. De windmolens behoren wel op een zodanige afstand van bewoners te staan dat er 

geen schadelijk effect op gezondheid optreedt. Ik denk o.a. aan de trilling. 

 Ik sta er negatief tegenover indien dit project negatieve gevolgen heeft voor mijn leefomgeving (lawaai, horizonvervuiling, andere negative 

factoren) 

 Ik weet doordat ik in de Eemshaven heb gewerkt hoeveel lawaai en slagschaduw ze geven 

 Kans op waardevermindering van de woningen, alsmede een verlaging van de verkoopbaarheid. Als je kunt kiezen tussen twee woningen 

waarvan één Zicht heeft op of last van wind molens, dan zal die woning minder verkoopbaar zijn. 

 Kolossale mechanische objecten die de horizon vervuilen en relatief weinig energie opleveren. Aan het einde van de levensduur een behoorlijke 

sloopklus. 

 Komen erg dichtbij te staan. Bovendien erg hoog. 200 meter. 

 landschap en horizonvervuiling; er zijn diverse andere minder storende mogelijkheden om energie op te wekken. Kosten bouw te hoog in relatie 

met opbrengst. 

 landschapvervuiling, er zijn betere plekken rond de afsluitdijk bijv. 

 Lanschapsvervuiling. 

 lawaai overlast rendement is niet groot 

 Lawaai, slagschaduw, landschap ontsierend 

 Lelijke objecten 

 Levert in verhouding van de kosten te weinig op , en enkele personen (eigenaren van het land ) worden er rijk van ,maar de gemeenschap deelt 

niet mee. Landschap vervuiling, 

 lijkt niet mooi in deze omgeving 

 manier waarop het er wordt doorgedrukt door de overheid, er wordt niet geluisterd naar de mensen 

 Milieuvervuiling;Lawaai ,waardoor mensen zich in de omgeving niet happy voelen; waarde van woningen gaat naar beneden; boeren kunnen hun 

land beter ter beschikking stellen voor zonnepanelen 

 Minder dan 1000 meter van huis, geen vergoeding, terwijl de eigenaren van de grond volgens mij veel te hoge vergoedingen opstrijken. 

 Omdat het zo dicht bij de wijk is ben ik bang dat mijn huis in waarde daalt en we overlast krijgen door lawaai en slagschaduw 

 Omdat ik voor het alternatief: aanleg van een een zonnepark ben 

 Omdat ze ongelofelijk veel lawaai maken 

 Overlast door herrie en schaduw, gevaar voor vogels, horizonvervuiling en opbrengsten die NOOIT aan de vraag zouden kunnen voldoen. 

 passen niet in landelijk gebied, verstoring van de natuur 

 past niet in een dorp of woonwijk 

 Past niet in het landschap. Zijn erg hoog en komen relatief dicht bij de bebouwing. 

 Tast het open karakter van de veenkoloniën aan. Onduidelijk of en wat de overlast wordt )geluid, trillingen, schaduw). 

 Te dicht bij bebouwing. 

 Te dicht bij de bebouwde kom gepland zonder enige inspraak van de bewoners. M.a.w. het wordt ons zomaar op het bordje gelegd. 

 Te dicht bij de bebouwing en te hoog 

 Te dicht bij de bebouwing. Er zijn rijen woningen die zowel voor als achter hun huis windmolens krijgen. Bovendien is er geen overleg geweest 

en geen draagvlak. 

 te dicht bij huizen en teveel bij elkaar 

 Te dichtbij 

 Te groot en te dichtbij 

 Te massief met name de hoogte.Lawaai zeker de lage tonen.Slagschaduw gebied ligt zuid tot west.De wind is een belangrijke geluidsdrager en 

in Nederland waait de wind voor 85% van zuid tot west 

 Te veel molens en te hoog voor het gebied. Voor een hoop woningen bedreigend dichtbij. 

 te veel, te hoog, teveel lawaai 

 Te zwaar gesubsidieerd. Ontwikkeling van windmolenpark door particuliere windboeren zet kwaad bloed in de omgeving. Er is geen draagvlak. 

Deze boeren hebben gekozen om terwille van de hoge subsidie de molens zelf te plaatsen zonder dat de omgeving/ hun buren daar van mee 

profiteren. Het door de regering vereiste draagvlak, waarvoor deze boeren zouden moeten zorgen, is niet gehaald/ is niets mee gedaan. De 

bewoners van de gebiede worde geconfronteerd met nu al dalende huizenprijzen, waardoor steeds meer huizen onder water komen te staan. 

In de gemeente Aa en hunze zijn de woz waarden nu al verlaagd ivm de mogelijkekomst van windmolens. Het afwentelen van de nadelen op de 

buren en zelf volop profiteren van de te zwaar gesubsidieerde windmolens zet zoveel kwaad bloed dat , mocht onverhoopt de windmolens 

geplaatst worden, dit zal escaleren. Nu al is geen gesprek meer mogelijk tussen windboeren en hun buren.  Afgevraagd kan ook worden of het 

open gebied dat de Veenkoloniën kenmerkt, en waar tot voor kort zwaar over gewaakt werd om dit open te houden, niet foutief is 

aangewezen als zoekgebied. Waarom moeten provincies die daar duidelijk minder geschikt voor zijn, immers veel minder wind dan in bijv. 

Friesland, waar de plaatsing van windmolens achterblijft. Daarnaast zien wij dat vrijwel negens in Europa, ook niet in Duitsland, de windparken  
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groter zijn dan 10 hooguit 15 molens. Het aantal dat in het open veenkoloniaal gebied moet worden geplaatst is ongekend en ook nog met een 

hoogte van 2 x de Martinitoren om voldoende wind te vangen. Draagvlak is er voor zonneparken. Zet u aub in voor de bewoners van dit 

gebied. 

 Teveel molens en te hoog. Alleen een selectieve groepen mensen profiteerd buitensporig op financiël gebied. De rest heeft alleen maar verlies 

bijvoorbeeld door een lagere verkoopwaarde van het huis en minder woonplezier 

 Verkeerde plek kan beter dicht bij de zes geplaatst worden . 

 verstoring omgeving 

 Vind dat grote windmolens voor het opwekken van energie heel goed op zee kunnen en zonnepanelen zijn prettiger in de (woon)omgeving. 

Daarnaast vind ik het puur oplichterij van diegene waarbij ze op het land komen en subsidies opstrijken die hoger zijn dan de kosten van de 

windmolens EN die de burger mag betalen. 

 Vrienden wonen in de buurt van windmolens en behoorlijk overlast met geluid en slagschaduw 

 waardevermindering woning 

 wij wonen in een bosrijke omgeving, een beschermd natuurgebied 

 windluwe streek dus lage opbrengst. Daarnaast : molens moet je bovendien in grote parken offshore bij elkaar zetten . 

 Windmolenparken in de buurt van woonkernen lijkt mij niet juist omdat ik vind dat ten koste gaat van de bevolking, denk aan 

gezondheidsklachten (gehoor, stress etc) maar ook het lawaai dat de molens veroorzaken. Verder ben ik van mening dat het geen gezicht is in 

een omgeving waarin ik woon. Het lijkt me beter deze parken te plaatsen op locaties ver van de bevolking zoals de Carel Coenraad- en de 

Reiderwolderpolder. Deze locaties bevinden zich in de open ruimte met veel windaanvoer. 

 Windmolens geven een lelijk aanzicht van de woonomgeving. 

 Windmolens in de buurt van woningen zou niet moeten mogen 

 Windmolens komen te dicht bij de bebouwing. Daarnaast is er sprake van visuele overlast en mogelijk geluidsoverlast. 

 Windmolens leveren in verhouding onvoldoende energie. Ze ontsieren het landschap en maken lawaai. 

 Windmolens moeten op een plek waar ze rendabel zijn en dat is in mijn optiek aan de kust. 

 Windmolens op land kunnen landschap en leefmilieu bederven, afhankelijk van de plaats waar zijn komen. Voor direct omwonenden kunnen 

schrijnende situaties ontstaan maar ook hele streken kunnen lijden onder vernieling. Dit tegen een achtergrond van grote twijfels over de 

eerlijkheid van financiele rendamenten die door zware subsidies (gemeenschapsgeld) worden gehaald door landeigenaren. Het zonnepark-

alternatief lijkt vaak onbespreekbaar. De leek overziet het debat niet maar krijgt sterk de indruk dat de deskundigen dat evenmin doen. Al-

met-al geen reden om positief over deze belangrijke ontwikkeling c.q. bedreiging te denken. 

 Wonen in landelijke omgeving met vrij uitzicht, nu komen er 200 meter hoge torens op relatief korte afstand. Waarom worden er geen 

windmolenparken gerealiseerd op plaatsen waar de overlast minimaal is en niet zo dicht op dorps / stadskernen, b.v. op de afsluitdijk 

 Ze komen bij ons veel dichter bij de huizen te staan dan de Europese norm, ben erg bang voor de irritante geluidsoverlast . Verder ben ik erg 

onzeker over mijn financiële positie . Huizenprijzen zijn hier al veel meer gekelderd en nu nig meer waardedaling huis. OK ik ben voor groene 

energie en ben niet 100 % tegen de windmolens maar de boeren verdienen er goud geld mee per jaar en ik vind dat wij als huiseigenaren daar 

ook meer van moeten zien. Ik wil tegemoetkoming. Hoeft niet veel maar nu zijn vele mensen Fin. De dupe en een paar boeren erg rijk. Deze 

financiële verschillen zijn te groot! 

 Ze kunnen beter in zee worden geplaatst dan in de buurt van woningen 

 Zonneparken zijn minder belastend voor het 'uitzicht' 

5 - zeer negatief 

 - gezondheidsschade: geluid v d wieken, (zon)licht op de wieken - vrij uitzicht op de Hondsrug vanuit de kamer verdwijnt - windmolens van 

240 m hoogte op een afstand van 1 à 2 km: onacceptabel - waardedaling woning - bewoners trekken uit Stadskanaal weg, met als gevolg 

stoppen met onderwijs MBO, Lyceum, theater - Kwant verwoest Oost-Groningen en gaat nu vertrekken met doorbetaling van zijn 

onverdiende loon en daarna pensioen 

 1) Rijkscoordinatieregeling van toepassing op 4 windmolens dichtbij, 4 molens 5 km verderop en de rest nog verder weg, samen geclusterd tot 

boven 100 MW grens. 2) Verderop is bevolkingsdichtheid = overlast veel lager dus daar zou de MER de voorkeur aan moeten geven maar daar 

hebben de economische actoren geen grondpositie dus dat is geen alternatief 3) Regels voor minimale afstand tot bewoning opgesteld voor 

lagere molens en in het buitenland zijn die regels veel strenger 4) Draagvlak in de omgeving ontbreekt 

 1. de molens komen te dicht bij de bewoonde wereld, terwijl dit niet nodig is. 2. de initiatiefnemers (boeren), die hun land beschikbaar stellen, 

lijken alleen oog te hebben voor het eigen financieel gewin. 3. de regering maakt er een groot park van om zodoende met een rijks coördinatie 

regeling de plaatsing mogelijk te maken.  4. de windmolens zijn veel te hoog (horizon vervuiling). 5. door de verantwoordelijken wordt geen 

rekening gehouden met de gezondheid van de bewoners. 6. er is nauwelijks een compensatie voor de waarde vermindering van de huizen 

doordat het woongenot afneemt. 

 aangezien de windmolens binnen een straal van missschien nog geen kilometer van mijn huis af komen te staan , vrees ik voor nog meer 

waardedaling en geluidsoverlast , ik heb 10 jaar geleden ook al een rotonde voor mijn woning gekregen en van compensatie spreekt men niet 

ondertussen ben ik al 9 jaar bezig om mijn woning te verkopen wat dus tot nu toe niet lukt. gemeentes en provincie laten het maar gebeuren. 

 aantasting landschap/horizon vervuiling, waardevermindering eigen huis 

 Aantasting van het landelijke gebied alhier. Een gevaar voor trekkende/vliegende vogels, zeker 's nachts. Het doorlopende nare geluid wat die 

windmolens produceren en continu het bewegen van de 'wieken'. 

 Achterhaald tav zonne energie. Pure landschapsvervuiling 

 Achterhaalde techniek Te duur Overlast 

 Achterhaalde techniek, landschapsvervuiling, 

 Algemeen: informatie over voordelen van windmolens is onvolledig en vaak niet correct, vooral een politiek gebeuren waarin subsidie en 

ontvangers daarvan een veel te grote rol speelt. Specifiek het plan bij mij in de buurt: bovenstaande plus het feit dat iets met bijna geen  
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draagvlak of mogelijkheden tot participatie wordt doorgedrukt terwijl nota bene alternatieven met draagvlak en betere prognoses en 

milieuvriendelijker volledig worden genegeerd 

 alleen op zee uit het zicht is goed 

 alleen vanwege de landelijke verstoring en een leefgebied en wat mij het meeste stoort is dat alleen vanuit het politiek deze windmolens 

worden opgedraagt of je nu een mening het of niet zo worden hier maar neergezet om hun landelijke gemiddelde te behalen dit is zo`n moeie 

aggraries gebied dat moet men niet opzadelen met het verstoren van windmolens. 

 Allereerst is het een aanslag op de natuur en de natuurbeleving, vogels en andere dieren worden weggejaagd (met alle gevolgen van dien voor 

het natuurlijk evenwicht) de ganzen zullen hier geen verzamel en rustpunten meer hebben, het uitzicht wordt permanent vervuild, 

geluidoverlast, ze zijn slecht voor de gezondheid, de rust die hier heerst wordt verstoord, ik snap werkelijk niet hoe de windmolens te rijmen 

vallen met de natuurgebieden die hier aangelegd en hersteld worden. Om niet gehinderd te worden door de drentse hondsrug en voldoende 

wind op te kunnen vangen en productief te kunnen zijn, komen hier de grootste windmolens die er zijn. Het economisch gewin voor enkelen 

weegt kennelijk zwaarder dan de nadelen voor natuur en mens. Ze zijn ronduit lelijk, slecht voor de gezondheid, de waarde van de woning 

daalt, In Duitsland is al gebleken dat zonnepanelen vele malen effectiever zijn dan windmolens, dus waarom leren wij niet van de lessen van 

andere landen? Er verschijnen telkens berichten in het nieuws waaruit blijkt dat windmolens zowel economisch als voor het milieu en de mens 

geen goed idee zijn, maar toch wordt het plan willens en wetens doorgezet. Ik ben volledig voor het opwekken van schone energie, maar NIET 

dmv windmolens, die duur zijn in onderhoud, die om de 10 jaar moeten worden vervangen, dus de nieuwe moeten worden geproduceerd en 

vervoerd, de ouden moeten worden vervoerd en hopelijk gerecycled, hoe belastend is dat voor het milieu ten opzichte van de schone winst 

van wind? 

 Allereerst vind ik energie met windmolens opwekken echt een achterhaald idee, we kunnen beter gaan voor schone kernenergie of andere nog 

meer innovatieve opties. Zonnepanelen hier in de buurt op de huizen is ook een goed alternatief. Verder vind ik de windmolens qua uiterlijk 

echt wangedrochten, die ook nog eens herrie maken, vogels beschadigen en voor de direct omwonenden een verstoring van hun 

woonomgeving zijn. 

 bederft de natuur veel lawaai 

 Besmet de omgeving. Geluidsoverlast, het mooie uitzicht van vele mensen wordt minder. Waarde van de huizen daalt 

 Bewoners worden niet gehoord, land-eingenaren waar molens worden geplaatst krijgen onredelijk hoge vergoeding. Wordt door de overheid 

doorgeduwd met enorme subsisies. 

 Binnen een straal van 2000 mtr geeft het overlast, met name laag frequent geluid geeft klachten bij 2% van de mensen binnen deze straal. 

Onderzocht door Unversiteit Groningen. Vaak komen molens op ca 1000 mtr van de bebouwing. Oveheid gaat gewoon door ondanks felle 

tegenstand. 

 De hoogte van de molens icm het mooie vlak landschap waar deze worden geplaatst en dit terwijl inmiddels ook genoeg alternatieven zijn met 

veel hogere rendementen. 

 De kosten van de bouw en onderhoud zijn beduidend hoger dan het rendement. Deze molens zullen onze omgeving ernstig verstoren. als ze 

dan toch geplaatst moeten worden waarom dan niet in gebieden waar geen bebouwing vlak in de buurt is, zulke gebieden zijn hier genoeg. Ik 

vermoed dat de afspraken en de bouwcontracten al zijn afgesloten en ze royeren heel veel geld kost. 

 De maximale afstand tot woningen mag 500 meter zijn.In ons dichtbebouwde land zullen de meeste molens op deze afstand worden 

geplaatst.Dit betekent dat bewoners ontzettend veel last zullen hebben van geluid en slagschaduw .Wetenschappelijk is vastgesteld dat dit 

gezondheidsproblemen oplevert In Nederland zijn er reeds meerdere gevallen bekend.Een afstand van 2500 meter wordt als acceptabel 

geacht..Daarnaast wordt vaak prachtig landschap aangetast .Bv in Drenthe, met zeker als neveneffect ,een afname van het toerisme.Het 

gebruik van wind als energiebron is achterhaald.Het rendement is gering.De kosten hoog.De boer krijgt een extreem hoge vergoeding.welke 

door ons allen wordt opgebracht. 

 De molens komen te dicht bij de woonkernen waardoor overlast gaat ontstaan voor de aanwonenden. 

 De molens staan vlakbij de woningen en zijn erg hoog 

 De Molens worden 200 meter hoog en 900 meter van mijn woning gebouwd, een tweede rij wat verder. Achter mijn woning komt ook nog 

eens een rij van plus minus 1,2 km van mijn woning. Jullie zullen begrijpen dat ik hierover zeer negatief ben. 

 De natuur wordt ernstig aangetast, vanwege bv. de bouwinstallaties, bouwverkeer, wegaanleg, kabelaanleg. De windmolens zelf zullen veel 

vogelsterfte en vogelleed veroorzaken ( De Monden is een vogeltrekgebied)  De manier waarop dit plan tot stand is gekomen. Weinig tot 

geen draagvlak bij de burgers (is onderzoek naar gedaan)  Kernkwaliteiten van het gebied worden aangetast De natuur wordt ernstig 

aangetast, vanwege bv. de bouwinstallaties, bouwverkeer, wegaanleg, kabelaanleg, windmolens.  Geluidsoverlast Verlichting, last van 

knipperende lichtbakens ’s avonds  Slagschaduw Gezondheidsrisico’s van slagschaduw van de wieken, elektrische hoogharmonische velden en 

mogelijk stroboscoop effect van weerkaatsend zonlicht op de wieken, verstoring van de (nacht)rust. Hier is onderzoek naar gedaan, maar dat 

wordt terzijde gelegd. De cultuurhistorische waarde van de Drentse Monden wordt aangetast.  Waardedaling van de huizen/gebouwen. Of 

huizen zijn niet verkoopbaar en mensen kunnen dan niet verhuizen.  Bevolkingskrimp en leegloop van de dorpen met alle voorzieningen De 

huidige zwakke economische staat van het gebied kan door de komst van de windmolens nog meer verzwakt worden en alle reeds gedane 

investeringen worden te niet gedaan.  Windmolens zijn niet groen of duurzaam genoeg, vooral niet als ze de natuur aantasten, met veel 

vogelsterfte en vogelleed.  Duurzame energie mag niet ten koste gaan van duurzame plannen op enig ander gebied, bv. op het gebied van de 

natuur, dorpsontwikkeling etc. Veiligheidsrisico's. De windmolens komen erg dicht bij huizen te staan. Het gebied van de Drentse Monden is 

m.i. niet geschikt voor de windmolens, omdat het een relatief windarme omgeving is in vergelijking op zee, waardoor het rendement laag is.  

Alternatieven. Is er gekeken naar alternatieven die ook duurzaam zijn en milieu- en omgevingsvriendelijk?  Is een zonnepaneelveld niet minder 

belastend? In alle alternatieven mag de natuur niet aangetast worden, want het is toch de bedoeling dat het duurzaam/groen moet?  Ik ben 

voor groene en duurzame energie, die niet ten koste gaat van andere duurzame of groene projecten.  Ik ben zo tegen windmolens, dat ik ze 

eigenlijk ook niet in een ander gebied, waar dan ook ter wereld wil hebben. Geld: Het gaat de belastingbetaler in de toekomst miljarden kosten, 

de windmolens. Waarom de subsidies niet in zonnepanelen stoppen voor ieder dak in Nederland?  It's not green, it's greed! 

 de windmolens die bij ons in de buurt komen zijn 200 m hoog en komen zo rond de 500 m vanaf de bebouwing te staan, dit is veel te dicht bij 

de huizen, zeker deze hoge windmolens 
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 De windmolens komen veel te dicht in onze woonwijk en zijn daarbij ook nog eens ontzettend hoog!!! Ook zal dit zeker de verkoop prijs van ons 

eigen huis zeer verlagen. 

 De windmolens komen veel te dicht op de woningen te staan 

 De windmolens worden nu midden in ons leef en woongebied gezet, en misschien denken de mensen in Den Haag of het westen dat het hier 

dun bevolkt is, maar daar zijn wij als Groningers zeer blij mee. Wij leven niet in de drukte. Hier vind ook landbouw plaats en daarvoor is ook 

ruimte nodig. Maar omdat het zo dun bevolkt is, of juist gewoon uitgestrekt en vrij open dan nog zet je geen molens van 200 meter hoog pal 

naast woonwijken, en prachtige woongebieden van mensen neer.   Ze zetten midden in Den Haag toch ook geen molens van 200 meter neer of 

wel?  Daarbij weten heel ruimdenkend Nederland al lang dat een windmolen niet rendabel is. Zeker niet als er ook veel smeergeld naar de 

boeren gaat waar de molens komen te staan. 

 Deze horen niet in een bebouwde omgeving. Mijn voorkeur gaat uit naar het bouwen van een windmolenpark op zee: ruimte genoeg en 

weinigen ondervinden hiervan hinder. 

 Deze molens worden in sommige gevallen zelfs op 500m van woningen geplaatst, terwijl de hoogte hiervan (incl. wieken) 250m bedraagt! 

Volkomen absurd gewoon.. Zelf ben ik m.n. beducht voor de geluidseffecten, gesuis, maar vooral lage frequenties die zich via de aarde 

voortplanten.. Bij mij komt de dichtsbijzijnde op 1.800m, dus ik hoop hierbij dat de negatieve effecten in mijn geval mee zullen vallen. 

Persoonlijk ben ik van mening dat de maximale afstand tot woningen toch minimaal 1.000 meter zouden moeten bedragen.. 

 deze molens zijn veelste hoog 200meter wjj zitten met slag schaduw veel lawaai onze huizen zijn niks meer waard de hele dorp is er tegen 

terwyl wij allemaal voor zonneenergie hebben gekozen maar de politiek indenhaag willen er niks van horen  zij verpesten ons woongenot en 

zorgen voor leegloop in ons dorp ten koste van alles.en zonne energie is ook nog goedkoper 

 Deze turbines passen totaal niet in het landschap wat geen hoogbouw kent. Het bovendien een stiltegebied en 's-nachts is het donker. Met 

de komst van windturbines is het daarmee gedaan. Naast de gewone geluidsproductie is ook nog sprake van laag frequent geluid. Hiernaar is 

onvoldoende onderzoek gedaan wat de effecten zijn op mens en dier. 

 Deze zeer hoge windmolens schaden het uitzicht naar de "monden" waar het open karakter verdwijnt. Vrees voor geluidsoverlast en 

slagschaduw, en daling van de waarde van de woning. Ben voorstander van aanleg van zonneparken. 

 dezelfde energie is ook op te wekken door gebruik te maken van zonneenergie. is minder storend in de natuur 

 Dit kan ten koste gaan van de waarde van m'n koopwoning, in negatieve zin dan! 

 Dit wordt een heel erg groot windmolenpark van 50 windmolens waarbij elke molen met de wieken mee 200 m hoog wordt, dit is tweemaal de 

hoogte van de martinitoren in Groningen. Deze enorme windmolens veroorzaken slagschaduw, geruis, laag frequent geluid en het open 

agrarisch landschap verandert in een meer industrieël landschap.  Om een nu nog open gebied hiermee te belasten is een heel slecht plan. 

Draagvlakonderzoek wees uit dat 80% van de inwoners tegen deze plannen is,kortom er is geen draagvlak. Dit is een gebied wat toch al te 

lijden heeft onder krimp. Het is van belang dit gebied aantrekkelijk te houden en te maken voor tourisme, werkgelegenheid en wonen. Om dan 

deze plannen met de crisis-en herstelwet er door te drukken is onbegrijpelijk. Het alternatief is een park met zonnepanelen, daarvoor is wel 

draagvlak. Windmolens op land zullen steeds meer tegenstand van de bevolking ondervinden. Daarom: windmolens op zee neerzetten, 

voordeel: daar is meer wind. 

 Door de zuigende en verstorende werking op ons lichaam. Het uitzicht op die vreselijke windmolens en een waardevermindering van mijn huis 

bij verkoop. Maar bovenal is er niet genoeg gekeken naar alternatieven en wordt het ons door de strot geduwd door de politicie 

 Doordat er van overheidswege m.i. volstrekt onvoldoende is gecommuniceerd met en overlegd met de bewoners die door de windmolens zullen 

worden geschaad in hun woongenot en waardedaling van hun woningen tegemoet kunnen zien. De landelijke overheid (min. Kamp) drukt zijn 

plannen gewoon door en is feitelijk dus verantwoordelijk voor alle aspecten van de plannen. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van 

draagvlak voor de plannen (het moeilijkste aspect) heeft de overheid echter gelegd bij de ontwikkelaars van de windmolenplannen. De 

achterdocht van de bewoners voor die ontwikkelaars is echter zo groot dat m.i. nooit draagvlak zal ontstaan. 

 Dramatische verslechting woonomgeving, aantasting leefklimaat, desastreus voor de waarde van koopwoningen 

 Drents veengebied is een schitterend ,uniek cultuur/natuurgebied. Uitzonderlijk stil, geen horizonvervuiling, heel open en weids met 

beschermde dorpsgezichten. Bijzondere geologische geschiedenis met oeroude elementen. Hét belangrijkste van dit krimpgebied is toerisme. 

Mensen komen speciaal hiernaartoe met vakantie en ook verhuizen om te genieten van rust en ruimte. Windmolenparken passen totaal niet 

in deze streek en al zéker geen megawindmolens van 200m hoog die door de openheid mijlenver te zien zullen zijn. Infrastructuur is er totaal 

niet op berekend, de veelal idylische landweggetjes kunnen onmogelijk het grote, extreem zware vrachtverkeer verplaatsen, nodig voor 

aanbouw en onderhoud van de turbines.  Doordat er nagenoeg geen omgevingsgeluiden zijn zullen de turbines veel geluidsoverlast geven in de 

wijde omgeving, alsook de ultrasone trillingen die ziekmakend zijn. Over slagschaduw, gevaar van vallende onderdelen en ijsplaten, negatief 

effect op flora en fauna etc etc maar te zwijgen. Het overgrote deel van bewoners hier is falicant tegen de plaatsing, slechts een handjevol 

initiatiefnemers zal jarenlang buitensporig veel verdienen aan subsidie van het rijk. Het zit ons allemaal heel hoog en wij voelen ons totaal niet 

gekend in ons democratische land!  Help ons AUB. 

 Een dergelijk omvang (aantallen en hoogte van de windmolens), gepositioneerd tegen een middelgrote gemeente in Groningen, in een krimp 

gebied, heeft een groot effect op de leefbaarheid van de mensen die er wonen en willen blijven wonen. Sinds er gesproken wordt over 

windmolens is jouw woongebied besmet. Heb je een huis en je wilt verhuizen dan zul je financieel moeten inleveren bij verkoop. Normaliter zou 

je dan vervolgens weer een huis willen kopen in jouw nieuwe omgeving (waar de huizen waarschijnlijk duurder zijn) maar doordat je al minder 

hebt ontvangen voor jouw eigen huis wordt het moeilijker om ergens anders een vergelijkbare of iets minder ruime woning te kopen. 

Daarnaast de impact op leefbaarheid in de directe omgeving zal groot zijn. Er wordt steeds geroepen dat valt mee, maar dat geloof ik niet. 

Hetzelfde dat de gaswinning geef effect had op de leefbaarheid. De overheid is in deze niet een betrouwbare partner. Laat staan het hebben 

over een redelijke compensatie. 

 Een goed alternatief is zonne-energie zonder alle bijwerkingen die windenergie met zich meebrengen. 

 Een paar windmolens zou ik geen probleem vinden, maar vol zetten met 40-50 stuks en dan de grootste variant is voor deze omgeving 

doodzonde. De Veenkoloniën wordt gekenmerkt door langgerekte velden en lintbebouwing. Dit word aardig verstoord door de molens. Dan heb 

ik het nog niet over de overlast voor de mensen die in de directe omgeving van minder dan 500 meter wonen. 

 een permanente aantasting van de omgeving 
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 Een windmolen draait niet op wind maar op subsidie. Bewoners zijn de dupe, alleen eigenaren en landverhuurders profiteren. 

 een windmolenpark zou je niet in de omgeving van bebouwing moeten aanleggen. 

 enorme landschapsvervuiling, het mooie weidse gaat grotendeels verloren 

 Er blijkt uit allerlei onderzoeken dat windmolens op land totaal geen rendement hebben. Die dingen kosten alleen maar veel geld aan onderhoud 

en vooral subsidie! Landeigenaren krijgen per molen zo iets van €40.000 per molen per jaar! Er is totaal geen draagvlak in ons gebied. 

Alternatief plan is er, om toch te voldoen aan het opgewekte hoeveel Kwh te voldoen. Kost minder aan onderhoud, geen landschap vervuiling, 

geen slagschaduw, geen hoog frequent geluid. Het zonnepark heeft wel de steun van de bevolking en de lokale ondernemers! 

 Er is een electrisch overschot vooral bij veel wind als we de stroom op kunnen slaan wordt het een ander verhaal. Wind enegie is niet kosten 

dekkend te maken draaid allemaal op staats subsidie. Alle landschap architecten kunnen gelijk in de ww,als je iets wild bouwen in het 

landschap word het afgekeurd door deze lui, windmolen wel. 

 Er komen een groot aantal zeer grote molens (200 mtr hoog!) te staan. Een kleiner aantal beduidend kleinere molens is/moet acceptabel zijn. 

 Er wordt al jaren gezegd dat ze er komen. Maar tot op heden weten we nog steeds niet exact hoe de plannen er uit zien. Wel is duidelijk dat 

de Rijkscoördinatieregeling betekent dat het Rijk beslist (al heeft mijn gemeente Borger-Odoorn daarover een juridische procedure 

aangespannen). En het Rijk luistert blijkbaar voornamelijk naar de investeerders, niet naar de bewoners. De inspraak voor de bewoners rond de 

hele besluitvorming is ronduit een aanfluiting, dat past echt niet in een democratische rechtsstaat.  De dichtst bijzijnde windmolen (die meer 

dan 200 meter hoog reikt) komt volgens de plannen op minder dan 1000 meter van onze woning. Wij zijn bang voor het geluid, vooral dat lage 

geluid dat heel ver schijnt te dragen en heel indringend kan zijn. Als de windmolens ook verlicht worden is er 's nachts dus altijd 'knipperlicht', 

heel irritant. En overdag een slagschaduw? Over het eeuwige 'aanzicht' van de windmolens heb ik het dan nog maar niet.  Hoe zit het eigenlijk 

met het economische plaatje? Ik heb nog nooit een duidelijke berekening gezien van de kosten en opbrengsten, van de subsidiestroom (die we 

via onze energierekening met z'n allen betalen!), van de 'vergoedingen' die de boeren krijgen voor het gebruik van hun land, van de extra 

kosten die worden gemaakt om de energieproductie te garanderen als er geen wind is, van de extra kosten die nodig zijn voor het 

transportnetwerk als de molens heel hard draaien, enz. En windmolens schijnen best snel te moeten worden afgeschreven, ze verouderen 

technisch snel, enz. Is dat goed in het investeringsplaatje meegenomen? 

 Er wordt totaal geen rekening gehouden met omwonende, geen overleg en al helemaal geen compensatie. Geluidsnormering is een lachertje, 

slechtste van heel de wereld. En het hele idee is om de CO2 uitstoot te verminderen en dat is maar een druppel op de gloeiende plaat want 

dat doet windenergie bijna niet, En fossiele brandstof vervang door windenergie is helemaal een sprookje. 

 Er zijn alternatieven die zeer goed inzetbaar zijn en verder ontwikkeld worden. Aantasting van het open karakter van de veenkoloniën. 

Tweespalt zaaien onder de bewoners. Lawaai en schaduw overlast. 

 Er zijn andere meer efficiënte mogelijkheden. Die de horizon niet verpesten. 

 Er zijn andere methode in plaats van zwaar gesubsidieerde windmolens toe te passen. 

 Exploratiekosten en aanleg kosten veel te hoog t.a.v. het rendement. Het landschap wordt er ook nog door verpest. 

 Geen draagvak, gezondheidsrisico's , sociaal en economische impact. 225 meter hoog x 50 in een wiongebied op 500 meter van de huizen... 

Waanzin 

 Geen participatie met omgeving. Terwijl maar enkele windboeren er van profiteren. Gezien de windmolens heeft het niet alleen een 

landschappelijk consequenties maar ook het geluid en slagschaduw. 

 Geld(=subsidie) verslindende methode, doe bovendien de omgeving verpest. 

 Geldverslindend, kan alleen met subsidie in stand worden gehouden. En in het landschap een ramp. Er moet een echte revolutie plaats vinden 

op alternatieve energie, niet met deze oude techniek. 

 Geluids overlast terwijl wij de vrije natuur juist 20 jaar geleden opzochten Horizon vervuiling 

 geluidshinder, schade aan gezondheid, waardevermindering woning, slagschaduw, uitzicht rondom op windmolens. 

 Geluidsoverlast, slagschaduw, vreselijk uitzicht, waardevermindering huizen. Zonne energie is meer rendabel en veel minder storend aanwezig. 

 Geluidsoverlast, slagschaduwoverlast (funest voor zoon met epilepsie) Elektrosmog, gezondheidsrisico, waarde vermindering en 

onverkoopbare woning. Uitzicht weg over de weilanden. Ondemocratische procedures van dictoriale aard. Toen wij in 2010 hier kwamen wonen 

stond hierover niets in het bestemmingsplan. De gemeente heeft ons niet juist geïnformeerd. Als wij dit geweten hadden, dan hadden wij dit 

huist niet gekocht. 

 geluidsoverlast,, schaduwoverlast door de zon achter de wieken. horizon vervuiler. en waardevermindering eigen huis 

 Gevaar voor de gezondheid. Lawaai overlast. Horizonvervuiling. Zonder subsidie zijn windmolens niet rendabel. Ze leveren weinig energie. 

Zullen nooit een vervanging zijn voor andere energiebronnen. Er zijn betere alternatieven zoals zonnepanelen of thorium kerncentrales. 

 Gezondheidsklachten en waardedaling woning 

 gezondheidsklachten, waarde vermindering van de woningen, geldelijk gewin voor een handvol boeren en de lasten voor een heeele grote groep 

bewoners. Onbewoonbaar gebied creëren van een mooi stuk natuurlijke woonomgeving en onverkoopbare/ verhuurbare huizen. 

Ondemocratische besluitvorming door minister Kamp en een handvol mensen die grof gecompenseerd gaan worden ten koste van vele 

bewoners. Er wordt niet geluisterd naar bewoners die het betreft, daar is geen boodschap aan. DOORDOUWEN wat je in je kop hebt ten koste 

van alles. Er is een goed alternatief, het zonnepanelen park, maar daar wordt niet op ingegaan. Deze had al klaar kunnen zijn en duurzame 

stroom kunnen opwekken...maar NEE gewoon je zin doordrijven zonder inspraak. Hoezo is Nederland een democratisch land? Volgens deze 

minister is het een dictatuur en moet je je gewoon erbij neerleggen wat er in Den Haag besloten is in een achterkamertje. Ons huis is ons 

pensioen maar dat plan gaat nu teniet door deze ontwikkeling. Kijk naar Groningen, de gaswinning, een rampgebied. Maar in het noorden van 

het land is alleen iets te halen en we krijgen er ellende voor terug. Lekker ver van mijn bed voor het kabinet. De rest van Nederland heeft er 

baat bij en dan gaan de plannen gewoon door, vrees ik. En een wit voetje in Brussel niet te vergeten. Goed gedaan jongens....En wat levert het 

uiteindelijk op aan stroom?? Veel te dure stroom en molens die vaak stil zullen staan net als in Duitsland, want we kunnen het nog steeds 

niet opslaan. 

 -gezondheidsrisico's -laagfrequentie geluid -tweespalt in bevolking dorpen -lanschapsvervuiling -knipperende lichtjes -overlast zwaar 

verkeer ,o.a. extra belasting wegen -veel beton en elektradraden in de bodem -last van slagschaduw -waardedaling huizen    - 

 Grootste vorm van landschapsvervuiling ooit. Bouw ze op grote industrieterreinen of ver in zee. 
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 Grote negatieve invloed op woon omgeving 

 Het bekende adagium "Windmolens draaien op subsidie" is een waarheid als een koe. Er kan geen enkel centrale gesloten worden door 

windenergie. De enige die er beter van worden zijn de eigenaren. Meestal groen-linksers. 

 Het gaat niet meer over groene energie maar over het doordrukken van windmolens. Toepassing verouderde techniek. Zonder subsidie doen de 

initiatiefnemers niets. De noodzakelijke subsidie (ons geld!) wordt via windmolenparken in andere zakken overgeheveld. Gezondheidsrisico's 

(b.v. slagschaduw, repeterend geluid en infrasoon geluid) zijn onduidelijk en zijn deels gebaseerd op verouderde en voor andere situaties 

bedoelde documenten. Mijn uitzicht wordt slechter en die hier niet wonen beweren dat dat wel mee valt. De boeren beuren volgens mij 

40.000,- per jaar per molen en dat is buitenproportioneel gezien het kleine benodigde oppervlak. De vergoeding is voldoende voor complete 

zonneweiden en wordt betaald uit de subsidie (ons geld!). Het lijkt een met ons geld gefinancierde omkoping. Een paar boeren gaat zelfs 

verhuizen naar de buurt van Emmen en hebben hun bedrijf hie. Ze beuren wel geld maar zien ze niet. Ook zal mijn huis in waarde dalen door dit 

onzalige overbodige plan waarvoor betere alternatieven zijn. De overheid wil niet scoren met alternatieve energie maar wil een vinkje hebben 

in 2020. Goed voor hun europesche carriere denk ik dan. 

 Het geplande windmolenpark komt te dicht bij de bebouwde kom te liggen. 

 Het hele proces deugt niet. Alle handtekening, Zienswijzen, inspreken en een burgerinitiatief voor aanwijzen heel Drenthe heeft niets 

uitgehaald omdat het een RCR proces is waardoor er geen marktwerking meer is en initiatiefnemers (grondeigenaren) daar grondposities al 

zijn ingenomen. In nationaal belang was onteigen beter geweest ook voor de gemeenschap. Nu veel tweespalt . Initiatiefnemers leunen 

achterover met het vooruitzicht van veel geld denken geen draagvlak meer nodig te hebben van de bewoners. In mijn situatie krijg ik 4 

windturbines binnen een straal van 1500 meter en 8 windturbines binnen een straal van 2000 meter. Dus mijn huis (waar ik veel uurtjes 

opknappen in heb zitten) komt IN EEN WINDPARK Vergoedingen of deelname geven geen compensatie de situatie veranderd er niet door. 

Helaas kunnen we niet opnieuw beginnen maar mijn voorkeur is toch om het windpark te vervangen voor een zonne park. Waar wel iedereen 

aan mee kan doen. Dit is de enige manier om weer gezamenlijk in gesprek te komen en gezamenlijk iets op te pakken Maar GEEN GROTE 

WINDTURBINES (Kleintjes wel) 

 Het hele windmolensysteem is al uitontwikkeld, het maximale haalbare is al bereikt, het is hier veel te bebouwd en we krijgen enorm last van 

de slagschaduw etc. Verder komen er veel te veel. De subsidies die er op worden gegeven zijn veel te hoog, de boer wordt er alleen maar 

beter van. Zonne-energie is een veel beter alternatief en nog lang niet uitontwikkeld. Er is onder de gehele bevolking geen draagvlak, maar die 

Kamps heeft gewoon gezegd dat het toch wel doorgaat. Er ligt een compleet alternatief plan klaar dat zo ingezet kan worden, maar nee... Ik 

zie de bok er van dreunen! Over 30 jaar komt er een onderzoekscommissie dat dit niet zo had gemoeten en de verantwoordelijke minister zal 

dan aftreden. Het is vreselijk!  Windmolens zijn de toekomst gewoon niet! Er zijn zoveel nadelen aan. Komt bij dat we ook nog eens bij de 

duitse grens wonen, wat ook al volstaat met die dingen. 

 Het is erg duur en vervuilt de horizon sterk. 

 het is landschapsvervuilend, de dieren trekken weg, mijn woning wordt minder waard en het is ook nog eens zeer schadelijk voor de 

volksgezondheid 

 Het opwekken van stroom heeft geen enkel nuttig effect wat betreft een bijdrage aan wat dan ook. De stroom kan a nog niet eens goed 

worden opgeslagen en de windmolens zijn over plusminus 5 jaren al weer zo verouderd dat ze voor reparatie onbruikbaar zijn. We worden met 

z'n allen bij de neus genomen wat betreft de opwarming van de aarde omdat dit al miljoenen jaren aan de gang is. Het is voor regeringen 

bedoeld om geld te generen en niet meer en niet minder. Wat beter zou zijn is stoppen met vervuiling over de gehele wereld en dan met name 

de wereldzeeën. Tot slot stoppen per direct met het kappen van bomen overal in de wereld. Daar wordt niets en/of nauwelijks iets aan 

gedaan. Windmolens pure nonsens. 

 Het rendement in niet veel nabij de hondsrug. En de plek in slecht gekozen. 

 Het tast het landschap enorm aan. Van een mooi rustig open landschap veranderd het in een soort industriegebiet. Zoiets doet alle 

investeringen in de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving uit de laatste jaren in 1 klap teniet en veel verder dan dat. 

 Het veenkoloniale gebied van Drenthe is nog een van de gebieden waar je ruimte en rust vindt, zonder noemenswaardige horizonvervuiling. 

Uniek in Nederland en dat moeten we koesteren. Ik ben, evenals vele anderen, vanuit de Randstad bewust hier komen wonen omdat ik 

vanwege een erfelijke aandoening veel behoefte aan rust en natuur heb. Die heb ik hier volop gevonden. Door plaatsing van windmolens, die 

meer in een industriële omgeving thuishoren, wordt dit gebied geruïneerd. Bovendien ben ik bang voor gezondheidsschade door 

geluidsoverlast, o.a. door laagfrequent geluid. Door het geplande aantal en de hoogte van de beoogde molens, wordt onze hele omgeving 

ingebouwd. En wat doet het met de nieuwe natuur hier van het Hunzedal? Vinden we straks onthoofde vogels en dode vleermuizen rond de 

molens? Voorts is er geen enkel overleg met de bewoners geweest. Het Rijk ziet dit gebied als een makkelijk met windmolens vol te zetten 

omgeving, waarbij Den Haag duidelijk heeft gemaakt dat ze geen enkel idee hebben dat hier nog zoveel mensen wonen. En wat ook belangrijk 

is: door de krimp in deze regio zijn huizen nu al zeer moeilijk verkoopbaar. De komst van de windmolens maakt dat dit probleem nog veel groter 

zal worden. Bovendien dalen de huizenprijzen hier, in tegenstelling tot veel andere regio's in Nederland, en een windmolenpark zal een 

drukkend effect op de huizenprijzen hebben. Sorry dat ik niets positiefs kan melden! 

 Het verpest het uitzicht. Veel vogels worden doodgeslagen door de wieken. Ze geven een storend monotoon geluid. Geven val schaduw. Zijn 

slecht voor mijn huizenprijs. Etc etc (geen goed woord voor over, temeer omdat er alternatieven zijn) 

 Het verpest ons uitzicht  vervuiling landschap 

 het verpest onze woonomgeving 

 Het verstoord ons uitzicht en geeft geluidshinder 

 Het windmolenpark komt veel te dicht bij woningen te staan met alle overlast die daarbij hoort, zoals slagschaduw, lawaai gedurende de 

nacht. 

 Het wordt veel te grootschalig en te hoge molens. 

 Het zijn te grote windmolens in een woongebied. 

 Hier is in onze omgeving sprake van het plaatsen van zeer hoge windmolens met een top van ca. 200 meter. Dit soort windmolens moeten op 

zee geplaatst worden en niet in een open landschap als het Groningse. Een gering aantal kleinere windmolens zou een groter draagvlak krijgen. 

Veel liever zien we dan nog zonnepaneelparken. 
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 hierdoor word veel schade aan de regio aangedaan werkgelegenheid daalt, de natuur word hier mee aangetast , MIJN uitzicht word bedorven , 

huizenprijzen dalen aanzienlijk. 

 Horizon vervuilend, lawaai. 

 horizon vervuiling 

 Horizon vervuiling, geluidoverlast van de wieken 

 Horizon vervuiling, geluidsoverlast, schaduw effecten en het economisch belang van overheid en boeren is de drijfveer. Terwijl er vele andere 

alternatieven zijn. 

 Horizon vervuiling,past niet in het landschap, overlast geluid omwonenden en moet worden gebouwd in industriële zones 

 Horizonvervuilend. Staan te dicht op de woonwijken. Maken te veel lawaai.  Bij ons in Wildervank worden 6 molens langs de autoweg N33 

geplaatst. Ze zijn al jaren bezig in de plaats Meeden om de ± 20 molens tussen de autoweg A7 en Meeden naar de andere kant van A7 te 

verplaatsen. Daar is ruimte genoeg en ver van de bewoonde wereld. Afgesloten kontrakten met landeigenaren zijn hoogwaarschijnlijk het 

grootste probleem 

 Horizonvervuiling , alleen grondeigenaren hebben financieel voordeel en duizenden omwonenden hebben enkel nadeel, aangetoonde lichamelijke 

complicaties door lawaai en straling 

 Horizonvervuiling Baten wegen niet op tegen de lasten 

 Horizonvervuiling bij uitstek. Subsidievreter. Andere vormen van opwekking van duurzame energie worden zo snel mogelijk afgewezen. 

 horizonvervuiling en lawaai in onze omgeving. 

 Horizonvervuiling, geluidsoverlast, stress a.g.v. slaapproblemen en slagschaduw 

 Horizonvervuiling, lawaai. Er is een alternatief mogelijk in de vorm van zonne-energie. 

 Horizonvervuiling. Waardevermindering van huizen in de buurt. Arrogante opstelling van de overheid. 

 Ik ben een voorstander van duurzame energie. Alleen vind ik dat er andere, betere methoden zijn dan windmolens. Ook de manier waarop het 

initiatief is gestart en de doorvoering/uitvoering er van vind ik erg teleurstellend... 

 Ik ben met name bang voor geluidsoverlast. Het zien van de molens is niet het grootste probleem 

 Ik denk dat er voldoende ander plekken zijn in nederland waar bewoners er geen last van hebben.  Hier vervuilt het het landschap. 

 Ik kom er 550 m. vanaf te wonen (Gasselterboerveenschemond- Plan oostermoer-meerdere molens (lees: windmolenpark) met ashoogte van 

135 m.). Zeer negatief omdat er vooraf geen duidelijke compensatie-vergoedings-schaderegeling is mbt waardedaling huis, woongenot, 

planschade etc. Misschien zou er achteraf iets te verhalen zijn, erg onduidelijk. Huis nu onverkoopbaar door onduidelijkheid. Eigenaar-

investeerders-boeren hebben allen voordeel. Echter wooneigenaar wordt niet serieus betrokken. Serieus uitgewerkte alternatieven worden 

niet bekeken (zonnepanelen). Draagvlakonderzoek bevolking wordt genegeerd (> 90% tegen). Gebiedscoordinator heeft negatief rapport 

geschreven wordt door bestuurders/rijk niet naar geluisterd. 

 Ik krijg 9 windmolens in een straal van 2 km rond mijn woning. Voor en achter het huis. Schade wordt ontkend. Huizen in de buurt worden niet 

meer verkocht. Dit kost mij heel veel geld, minimaal 50 000 euro. De rust en ruimte die er is verdwijnt, terwijl dit de redenen zijn om er te 

gaan wonen. Geen enkele mogelijkheid tot inspraak. 

 Ik vind het een ernstige horizon vervuiling. Als ik aan veenkoloniën denk dan zie fabriekspijpen aan de horizon en geen windmolens. 

 Ik vind het een hele slechte oplossing er zijn inmiddels veel betere oplossingen en dan denk ik alleen al aan zonne energie. Daarnaast is het ook 

zeer belastend voor de gezondheid. En het landschapsbeeld wordt verwoest. 

 Ik vind het landschapsvervuiling, de windmolens zijn bijzonder lelijk en het rendement is laag, de molens draaien voornamelijk op subsidie. 

 Ik vind het zeer lelijk in het landschap, en ik betwijfel of windmolens een goede oplossing zijn voor duurzame energie 

 Ik vind windmolens niet passen in het landschap, grote horizonvervuilers. Sowieso als je door ons land rijdt, heel lelijk! En tot mijn grote 

verdriet willen ze hier bij ons in de Veenkoloniën ook een groot park neerzetten. Dit unieke gebied moet blijven wat het is, daar passen geen 

windmolens in! Heel ons uitzicht verpest, overlast door slagschaduw en lawaai. En de voorstanders maar beweren dat je er geen last van 

hebt... leugens! Men liegt ons wat voor. Ga maar eens bij zo'n molen staan. Het is om te janken. En minister Kamp is net een robot die over 

alles en ieders mening heenwalst. 

 In de buurt zijn genoeg andere locaties waar geen of veel minder mensen wonen. 

 In Duitsland hebben ze reeds ervaring met het vervangen van windmolens. Het blijkt dat het materiaal niet te recyclen is en dat ze korter 

meegaan dan men gedacht had. Het onderhoud is erg kostbaar 

 in het gebied waarin ik woon kunnen op eenvoudige wijze zeer veel zonnepanelen geplaatst worden. Windmolens zijn achterhaald en alleen 

economisch rendabel vanwege de subsidie die wordt gegeven. De boeren die hun land verhuren /verkopen voor een windmolen verdienen goud 

terwijl de omgeving er last van heeft met geluid en en andere hinder. Ook verwacht ik dat het slecht is voor het toerisme in ons gebied. 

 komen te dicht bij de woningen te staan 400 meter, en de planschade regeling lijkt nergens op, geen enkele inspraak van omwonenden op de 

plannen. 

 Landschap vervuiling. Onnodig voor energie opwekking in ons gebied, geen industries of grootverbruikers hier. We zijn win gebied van turf, olie 

en gas maar krijgen er werkloosheid en leegloop van bevolking voor terug. 

 landschapsvervuiling en veel te dicht op bebouwingen wat onherroepelijk overlast geeft voor mens en dier, Aantasting van woongenot door 

geluidsoverlast , slagschaduw, waardedaling van woningen. 

 Lawaai schaduw een vreselijk gezicht in milieu verontreiniging in de lucht. Prachtige dorpen met ver gezichten. Dan alleen maar naar die lelijke 

windmolens kijken. Eigen bewoners geen inspraak gehad alleen de boeren die het als een winstopject bekijken. 

 Lawaai, schaduw en uitzichtverpestend 

 Lawaaioverlast, daling huizenprijs, horizonvervuiling. 

 leefbaarheid naar de maan,huizen onverkoopbaar of voor een prijs van wel 40% minder-geluidsoverlast-ook veel te hoog-kost alleen maar geld 

en levert niets op zonder de subsidie en wel de landbouwers dik betalen, over diverse jaren miljoenen,wat dus naar ons doorberekent gaat 

worden,dus wat zijn de voordelen,zijn al zoveel huizen die zonneenergie hebben dus is al groen zogenaamd. 

 Lelijk uitzicht Waardevermindering huis 

 Lelijk, overlast gevend, achterhaalde en dus zinloze subsidievreters 
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 Lelijk/landschapsvervuiling, Overlast lawaai, Slagschaduw, Waardedaling huizen, vogels/millieu 

 Meer dan 50 200m hoge windturbines rondom je huis....... En half Nederland vergeet dat als de kolen centrales gesloten worden nog 22.000 

van die krengen gebouwd moeten worden Ik ben benieuwd als ze in het "groene hart" komen te staan of de politiek dan nog zo positief durft 

te zijn. 

 meer danvoldoende andere alternatieven zoals zonneenergie etc 

 Met name om de verrommeling van het landschap. Hier in Drenthe/Groningen is het landschap leeg. Dat is een van de redenen waarom wij 

hierheen verhuisd zijn van uit Utrecht. Daarnaast is het ook zeer ernstig dat de initiatiefnemers zo exorbitant veel geld ermee verdienen en 

dat in eigen zak steken. Het is hier een zogenaamd krimpgebied, daar had het geld beter in gestoken kunnen worden. Het is namelijk erg veel 

subsidiegeld (wat wij, Nederlanders moeten opbrengen) wat in de zakken van de initiatiefnemers verdwijnt. Ook spelen het lawaai van de 

molens een rol en de gezondheidseffecten. Al met al echt heel erg dat ze hier in de buurt komen. 

 Mijn huis staat 3 jaar te koop en is onverkoopbaar iv met de windmolens. Windmolens zijn zwaar gesubsidieerd zonder deze subsidies zouden 

ze nooit geplaatst worden. Deze hele omgeving wordt om zeep geholpen door deze kwestie. En dan spreek ik nog niet eens over de 

verstandhouding tussen de de enkele voorstanders ( de windboeren ) en de tegenstanders die hun leef omgeving naar de kloten zien gaan. 

 milieu,lawaai,horizon vervuilend 

 molens worden veel te hoog, te dicht bij de huizen, grote kans op slagschaduw en geluidsoverlast, vervuiling van het landschapsbeeld 

 molens zijn veeltegroot, maken te veel lawaai en ontsieren het landschap 

 Naast niet efficient en landschapvervuilend is windenergie is niet constant duurzaam. Het levert te veel onderhoudskosten na verloop van 

tijd; een mechanisch gedrocht. Eenzijdig investeren in windenergie zorgt ervoor dat echt goede bijvoorbeeld kleinschalige, locale (door 

consumenten beheersbare) alternatieven niet worden gestimuleerd of gesubsidieerd. 

 Niet aangetoond dat het rendabel is. Horizonvervuiling. Landeigenaren profiteren extreem. Lawaai voor de omwonenden Kortom motivatie 

onvoldoende, een strategisch motife, bijvoorbeeld minder afhankelijk van Rusland heb ik niet gehoord, kennelijk toch niet belangrijk. 

 Niet negatief tov de bouw van een windmolenpark, wél negatief tov de plek van dit windmolenpark. Maar de plannen voor een windmolenpark 

in de veenkoloniën (grens Drenthe/Groningen), ligt niet echt heel dicht bij onze woning. Wij ondervinden er zelf weinig last van. 

 Niet op elke hoek van de straat een park of molen. Centreren op een paar plekken. 

 Niet rendabel draaien op subsiedie, hier komen 35 molens van 200 meter er is nog maar 1 van in Nederland die staat bij Medemblik en wordt de 

ambtenaar genoemd omdat hij niet werkt. De bevolking is voor een zonnepark en wil hier ook wel in investeren. Dit maakt een kwetsbaar 

gebied onleefbaar en de infrastructuur is hier ook niet en boven dien zitten ze hier pal over de grens met een overschot aan energie van de 

windmolen parken die ze niets kwijt kunnen. Absurd plan dus en over en tegen de wil van de omwonenden. 

 Nog even afgezien van het werkelijke nut van windmolens geeft het onevenredig veel overlast in de directe woonomgeving,. Denk aan 's nacht 

altijd lawaai. En wil je daar minder last van hebben is het advies om je woning beter te isoleren. Er worden enorme bedragen geïnvesteerd in 

geluidswallen en nu dit is gerealiseerd komt het lawaai van molens hier riant overheen zetten. Ik kan dit niet meer volgen. 

 Om meerdere redenen: - windenergie is niet duurzaam; er kunnen nl geen conventionele centrales gesloten worden ivm het onvoorspelbare 

karakter van de wind - windenergie is op dit moment niet anders dan vergaande subsidiëring van boeren - windenergie kost veel te veel geld 

(o.a. door de overdreven subsidiëring) - windenergie mbv grote turbines is erg ongezond voor omwonenden en dieren 

 Omdat de overheid NIET luistert naar de burgers. De aangewezen locaties staan dicht bij bewoond gebied, er is wel een goede alternatieve 

locatie voor de molens. Deze locatie is geschikt maar daar wil men gezien de tijd geen inspanning voor leveren! 

 Omdat deze gepland zijn in onze directe woonomgeving op veel te geringe afstand van onze woningen. Met alle bijkomende nadelen: hoorbaar 

lawaai, slagschaduw, bedorven uitzicht, laagfrequent ziekmakend geluid, verstoorde verhoudingen binnen de gemeenschap, waardedaling 

woningen. 

 Omdat deze idioot hoog zijn. Omdat het open landschap totaal wordt verpest. Omdat inspraak totaal wordt genegeerd door de regering in de 

persoon van Henk Kamp. Omdat windmolenrechnologie al een achterhaalde technologie is. Omdat het de verhoudingen tussen de windboeren 

met dollartekens in de ogen en de omliggende bevolking otaal zijn verpest. Omdat....en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

 Omdat dit een gesubsidieerde manier is om de boeren het geld op te laten strijken en de produktonwikkelaars. Wij als bewoners hebben de 

lasten, lawaai, horizon vervuiling. Over het rendement is men niet duidelijk. Huizen worden onver koopbaar. Als ze moeten worden afgebroken 

na een aantal jaren hebben ze nog helemaal niet bedacht, wie dat moet betalen. 

 Omdat dit veelal zonder inspraak over de rug van bewoners gebeurt waardoor bewoners overlast ondervinden, geluid, slagschaduw, 

horizonvervuiling en waardevermindering plaatsvindt, banken geen hypotheek verstrekken voor verbouw vanwege ingezette waardedaling 

van de woningen. Mensen die weg willen wordt het daardoor vaak onmogelijk gemaakt. De omgeving aangetast wordt waardoor bv recreatie 

gebieden minder bezocht worden. Dit in tegenstelling tot landeigenaren die er substantieel beter van worden en bovendien vaak niet in het 

gebied wonen. Compensatie is een vaag gebied en veelal een wassen neus. 

 Omdat een solarpark de beste oplossing is in deze omgeving. Windmolens passen niet in dit landschap en behalve de overlast zullen er ook 

veel vogels sterven. 

 Omdat een windmolen alleen maar kan renderen omdat er zoveel subsidie voor is. Ik ben tegen een windmolenpark in mijn omgeving omdat het 

ons letterlijk door de ... is geduwd. Ik ben niet tegen andere vormen van alternatieve energieopwekking. Er is een heel mooi alternatief 

voorhanden nl. zonnecollectoren. 

 omdat een windmolenpark met windmolens van een dergelijke omvang absoluut afbreuk doen aan de leefomgeving, vanuit elke positie in onze 

woonomgeving zul je deze enorme lelijke dingen kunnen zien. het karakter van het veenkoloniale gaat verloren. Daarnaast heeft men ons pas 

geinformeerd toen de besluitvorming al had plaatsgevonden. voor de noordzeekust (zie wat de duitsers doen) was een veel beter idee 

geweest. 

 Omdat er alleen gekeken wordt naar de opbrengst hier in NL en niet naar de kosten t.a.v. het milieu waar bepaalde materialen gedolven 

worden en evenmin naar de omstandigheden waarin mensen die producten moeten delven. 

 Omdat er zeer grote/hoge molens veel te dicht bij bewoning komen. 

 omdat windmolens allang zijn achterhaald, de overlast staat niet in verhouding met de opbrengst. Er zijn best andere alternatieven. 
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 Omdat windmolens zeer landschapvervuilend zijn en geluidsoverlast veroorzaken. Bovendien is er een goed alternatief: zonne-energie voor elk 

huis en gefinancierd met het geld van veel te dure windmolens 

 Overlast van geluid en schaduw, ontsieren het landschap. Zijn naar mijn mening betere plaatsen beschikbaar waar de bevolking geen last van 

ondervindt. 

 Overlast, landschaphinder. dalende huizenprijzen 

 Overlast, verknallen van leefomgeving 

 Overlast, waardevermindering huis 

 Overval tactiek van overheid, bewezen wildstiltegebied, windmolenenergie kan niet zonder subsidie, er worden maar een paar (boeren) beter 

van, horizonvervuiling 

 Passen niet in het veenkoloniale landschap ,.Horizon vervuiling , Overlast door lawaai en slagscaduw , Molens zijn ook veel te hoog 200 m 

 past in het geheel niet in de landelijke drentse omgeving 

 Past niet in de natuurrijke omgeving. Het is horizon vervuiling. Bovendien zou zonne energie een betere duurzame investering zijn. 

 past niet in het landschap en is slecht voor de trekvogels 

 Positief ten opzichte van het opwekken van duurzame energie door o.a. windmolens, maar dan wel of op voldoende afstanden van de 

woonomgeving of in samenwerking met de bevolking. Negatief over dit windpark in verband met de omvang en de wijze waarop deze 

georganiseerd wordt. Het park ligt letterlijk over dorpen en bebouwingslinten heen. Bewoners komen tussen de molens te wonen. Er zitten 

geen democratische kanten aan het proces. Bovendien is het een relatief open landschap waardoor het windpark op grote afstanden dominant 

aanwezig is. Zowel overdag als 's nachts met de verlichting. Het draagt niet bij aan het woongenot. Het is reëel om aan te nemen dat het de 

bevolkingskrimp in deze regio versnelt. 

 Schade aan landelijke uitzicht, geluidsoverlast 

 Schadelijk voor gezondheid, verstoord in meerdere opzichten de omgeving, waardevermindering huis, niet rendabel (in buitenland zijn parken 

afgebroken, na vervallen van subsidie). Bovendien worden de molens hier TWEEHONDERD meter hoog. 

 slecht voor de landschap, lawaai, dalende huizen prijzen in de buurt van windmolen park. 

 Staat veel te dicht bij de bebouwing, de huizen worden minder waard, maar vooral ben ik bang voor overlast door geluid en licht/schaduw 

effecten 

 subsidie energie met een vervuilende horizont 

 Systeem is achterhaald en zeer vervuilend (optisch en ook feitelijk) Teveel subsidie, bouwkosten, milieubelastende productie, onderhoud en 

vooral ook pachtkosten grond 

 Tast de omgeving aan. Overlast voor omwonenden. Alleen de grondeigenaren waar ze geplaatst worden, worden er beter van. 

 Te dicht bij bebouwing en storende factor voor Lofar sterrenwacht. !!!!! 

 te dicht bij: normen zijn in Nederland opgerekt om meer windmolenparken mogelijk te maken. nu komen op 400 meter afstand turbines van 200 

meter! geluid: ons gebied heeft een laag achtergrondsnivo t.a.v. geluid. Dergelijke turbines produceren met name 's nachts veel geluidsoverlast 

vergelijkbaar met meerdere vliegtuigen die gaan landen laagfrequent geluid: ondanks de vele onderzoeken hierover in het buitenland wil 

Nederland hier niets van weten. De effecten van laagfrequent geluid zijn aantoonbaar voor de volksgezondheid. Minimale afstanden van 2000 

meter zouden in acht moeten worden gehouden. geld: er valt ontzettend veel geld te verdienen met windmolens. het meeste van dit geld 

komt uit subsidie (belastinggeld) en vanaf het moment van opwekking gaat onze energierekening omhoog tot wel 1200,- per jaar. CO2: 

windmolens werden gezien als middel om de co2 reductie te realiseren. Met de huidige insteek werkt dat niet en wordt zelfs het 

tegenovergestelde bereikt. 

 Te dicht in de buurt van de woningen 

 te dicht op bewoonde omgeving, er wordt hier ogenschijnlijk geen rekening mee gehouden 

 te dicht op de bewoning 

 Te groot, te hoog en te dicht op de bebouwing. De wijde blik in de veenkoloniën wordt er ernstig door aangetast. Ik dit hele verhaal is de 

inspraak en inbreng van de bevolking die er direct mee te maken gaat krijgen nihil geweest. 

 Te hoge investeringskosten en te weinig opbrengsten. Vreselijk om ze in het prachtige landschap overal te zien opduiken. 

 Te veel en te grote molens worden geplaatst in een gebied waar krimp en werkloosheid heersen. Dit zal leiden tot waardevermindering van de 

huizen in de hele regio, tevens verwacht ik gezondheidsschade gezien de korte afstand van de molens tot aan de bebouwing. Er zijn 

alternatieven voorhanden die beter zijn en minder impact hebben op de omgeving en inwoners. 

 Te veel, te hoog, te dichtbij, verandering flora/fauna rondom 200m. hoge monsterlijke masten, ws gezondheidsproblematiek en geen enkel 

ffinancieel voordeel. Huizen prijzen donderen omlaag in dit tóch al kwetsbare gebied, zoiets? 

 te veel, te hoog, te duur 

 Tegen de vestiging van een windmolenpark in de Gronings-Drentse Veenkoloniën, o.a. grenzend aan de grote woonkern Stadskanaal en gepland 

temidden van kleinere kernen als Drouwenermond, Nieuwd Buinen etc., heb ik grote bezwaren. Deze houden in zware aantasting van het 

unieke en belangrijke cultuurhistorische open maar windluwe landschap. Voorspeld worden geluidshinder, slagschaduw, verlichting in de avond 

en nacht. Er is geen draagkracht onder de bevolking; 80% heeft in een enquete aangegeven tegen de plannen te zijn. Initiatiefnemers wordt 

manipulatief gedrag verweten. Gemeenten en provincies zijn buiten spel gezet. Voor er bij de bevolking maar iets bekend was van deze 

plannen, zijn er al lucratieve contracten met de 'windboeren' gesloten met niet geringe boeteclausules indien men het contract wenst te 

beeïndigen tengevolge van voortschrijdend inzicht. Al met al dreigt er een zeer nadelig situatie te ontstaan voor het economisch al slecht 

draaiende gebied (krimp; imagoschade). Tot slot, er zijn toch veel betere en andere alternatieven voor windenergie aanwezig. 

 Uit veel verschillende publicaties is inmiddels al lang duidelijk geworden dat windenergie absoluut niet duurzaam en zeker niet rendabel is: 

aanleg en onderhoud draaien op subsidie die door de opbrengst niet terugverdiend wordt en de kosten om dit alles in de toekomst op te 

ruimen zijn nog helemaal niet meegerekend. Er zijn verscheidene alternatieven bekend die minstens zo rendabel zijn en geen overlast 

bezorgen. Grote windmolenparken zijn een aanslag op het leven van de directe omwonenden, mens zowel als dier. In de eerste plaats wordt de 

gezondheid aangetast door geluidsoverlast en hinder door slagschaduw. Het (weidse)landschap wordt volledig vernield: de landelijke 

cultuurgronden veranderen opslag in een industrieterrein (geluidnormen worden bij plaatsing van windturbines direct aangepast aan die voor  
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industrieterreinen). Direct gevolg is een enorm waardeverlies van de woningen in de omgeving. Iets wat ook niet op te lossen is door 

planschade regelingen als daarna de woningen niet verkoopbaar blijken te zijn. 

 Uitzicht bedervend. Slagschaduw. Geruis. Sterfte vogels. Ultrasoon geluid. Woning onverkoopbaar. Draaien op subsidie. Zonnepanelen beter 

alternatief 

 Uitzicht belemmerend, lawaai en totaal niet passend in het landschap. 

 Uitzicht wordt vernield. Geluidshinder. We horen en zien ze continu. Het kost meer energie en belastend voor het milieu om windmolens te 

bouwen dan dat het schone energie oplevert. Wij hebben zonnepanelen en zijn zeker niet tegen schone duurzame energie maar wel tegen deze 

variant van op subsidie gebaseerde energie opwekking zonder respectvol om te gaan met bewoners. Groot zonnepark is veel beter. 

 Van wege geluidsoverlast en het landschap ziet er nooit meer uit zoals het nu is. 

 veel te veel molens en te hoog 

 Vernietiging uitzicht. Het landelijk uitzicht was juist DE reden waarom wij de randstad hebben verlaten. Als het even verder tegen zit komt 

er tussen onze woning en de molens ook nog een trein te rijden van Stadskanaal naar Groningen. Waarde vermindering woning. 

Geluidsoverlast. Betere alternatieven. Gefaciliteerd door op winstbejag zijnde grondeigenaren. Oneigenlijk gebruik van landbouwgrond. Door de 

lintbebouwing zou een groot gedeelte van de bevolking geplaagd worden met de aanwezigheid van beoogde molens. Enz 

 Verpesting van het landschap, waardevermindering van ons huis, geluid, betere en minder belastende alternatieven voorhanden , 

 Vervuiling van de omgeving: horizonvervuiling geluidsoverlast vogelsterfte  Duurzaam? 

 Vervuiling van het landschap en het milieu. Overlast van de direct omwonende. Efficiëntie en reële oplevering van energie door windmolens is 

zeer twijfelachtig. In de dorpen en directe omgeving worden vijandige houdingen gekweekt tussen boeren die financieel voordeel hebben van 

windmolens op hun landgoed enerzijds en anderzijds mensen die de negatieve aspecten van de windmolens ervaren.  Waardedaling van de 

woningen. Er zijn andere manieren om energie op te wekken, bijvoorbeeld door middel van zonne-panelen. Ondanks sterk verzet van ruim 80 

procent van betrokkenen wordt er door de regering niet naar ons geluisterd. 

 Verwoesting van leef- en woonklimaat. Verwoesting van ons veenkoloniale gebied. 

 Via een rijks coordinatieregel wordt een windmolenpark met 50 windmolens doorgedrukt. Zeer ondemocratisch.Geen provincie of gemeente 

heeft invloed op de gang van zaken, laat staan burgers. Allerlei wetten en regels worden aangepast zodat ze zo snel mogelijk gerealiseerd 

kunnen worden. Voorbeelden van aanpassing: geluidsnormen,afstandsnormen, flora en fauna wet,slagschaduw. De lusten gaan naar een paar 

mensen. de lasten naar velen. Er is een goed opgezet draagvlak onderzoek in de buurt geweest onder 10000 mensen. Geen draagvlak is de 

conclusie. 600 mensen voeren juridische procedures tegen dit windpark (oostermoer/ drentsche monden in de veenkolonien) Tot dusverre is 

er juridisch nog geen gaatje gevonden in de dichtgetimmerde regelgeving van bovenaf. Een gebiedscoordinator is aangesteld door minister 

Kamp. Ook die heeft in zijn rapport geconcludeerd dat er geen draagvlak is in het gebied.De sociale structuren ter plaatse raken ernstig 

verstoord. Boeren tegen de rest . omdat boeren wel voordelen hebben van windmolens op hun land en toch al niet geliefd zijn o.a.vanwege de 

steeds groter wordende veestallen. Het door de bewoners als waardevol landschap ervaren gebied wordt verwoest. Huizen dalen in waarde 

,verkopen minder snel ,en de krimp wordt extra versterkt. Scholen sluiten,winkels verdwijnen. Alternatieven in duurzame energie zoals 

zonneparken worden door de minister niet als alternatief geaccepteerd. 

 Vind het omgevingsvervuiling. Woon in beschermd dorpsgezicht en heb bewust gekozen voor landelijk wonen dus NIET voor windmolens. Lelijk 

en lawaai! 

 Voor een ander iets beslissen is gemakkelijk, maar je zult er maar dichtbij wonen of in je achtertuin. Bovendien komen ze in een "goedkoop 

dunbevolkt "gebied ja dat is wel weer goed uitgezocht. Probeer ze(deze hoge) in de randstad dichtbij een woonwijk te plaatsen dan heeft 

Kamp lef !! 

 waarde daling huis / geluid/horizonvervuiling/ alternatief zonnepanelen 

 Waardevermindering woning, verpesten van een prachtig landschap, verpesten van de verhoudingen tussen initiatiefnemers en bewoners, 

ongezonde woonomgeving 

 We zullen er op termijn fysiek de gevolgen van gaan ondervinden. Ons huis wordt onverkoopbaar. Er ontstaan spanningen. Leegloop van het 

dorp. 

 Wind energie moet opgewekt worden de buiten woon omgeving. Op het ijselmeer of bij de eemshaven of op de noordzee Er wordt nu achter 

de rug van de burger een spel gespeeld, tussen voor en tegenstanders, waarbij de uitkomst al ver van te voren vast stond 

 Windmolenpark levert 'meer' voor de boeren op dan de bewoners in de directe omgeving. Daarnaast overlast door horizonvervuiling en 

geluidsoverlast. 

 windmolenparken bij voorkeur niet op het land en als het niet anders kan dan in dunbevolkte rand gebieden. 

 Windmolens draaien op subsidies. Negatieve effecten (financieel en gezondheid) raken velen, weinigen profiteren. Omwonenden en lokale 

overheden hebben geen zeggenschap. Er zijn betere alternatieven. 

 Windmolens en metname windmolen parken zijn naar mijn mening een vervuiling in het landschap. 

 Windmolens geven aanzienlijke schade aan gezondheid van mens en dier. Alternatieven zoals zonne energie zijn veel beter voor de geozndheid 

 Windmolens is een achterhaalde energiebron. Door subsidie is het alleen mogelijk om ze rendabel te maken. Bovendien vervuilen ze de horizon. 

Om ze dan ook nog in de buurt van natuurgebieden te plaatsen slat helemaal nergens op (prober straks nog maar een foto van de natuur te 

maken zonder zo'n molen erop!). Don Quichot liep zijn tijd ver vooruit! Vraag me ook af wat de invloed van veel molens is op het klimaat. De 

wind wordt afgeremd. Wind is nodig voor de natuur. Mijn voorkeur gaat uit naar zonnecellen. 

 Windmolens kunnen beter geplaatst worden in een omgeving waar geen dorp of stad in de buurt is 

 Windmolens kunnen niet genoeg energie opwekken. Oplossing van het (toekomstige) energieprobleem is MINDER mensen op de aarde. 

Oftewel aanpakken van de bevolkingsgroei. 

 Windmolens moeten daar geplaatst worden waar zeer veel vraag naar elektriciteit is en dat is in het westen van het land. Bovendien moet er 

infrastructuur, i.c. hoogspanningsleidingen, aangelegd worden om het van hier naar het westen te transporteren al met al zeer veel 

horizonvervuiling in het open landschap 

 windmolens van totaal 200 meter hoog verpesten onze hele leefomgeving en ons huis is straks onverkoopbaar.Een alternatief van 

zonneparken willen de boeren niets van horen omdat het niet zoveel oplevert aan muntjes 
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 Windmolens verpesten de leefomgeving en verminderen de waarde van de woningen,en er zijn genoeg betere alternatieven die een beter 

imago hebben zoals zonnepanelen. 

 Windmolens verpesten het uitzicht en zijn ook nog eens niet rendabel. Ik sta niet negatief tegenover groene energie maar met de wetenschap 

dat er alternatieven zijn die minder minder horizon vervuilend zijn sta ik tegenover windmolens niet anders dan negatief. Het project lijkt 

slechts door politiek gedreven en lijkt daardoor te worden doorgedrukt. Persoonlijk zag ik de miljarden liever terug in de vorm van subsidie 

voor zonnepanelen. Particulieren met een zonnepanelen installatie zijn zich veel met bewust van hun energie gebruik en zoeken naast 

zonneenergie vaak naar andere energie besparende middelen. 

 windmolens worden zwaar gesubsidieerd en zijn niet groen. Windmolens in bewoont gebied zorgt voor veel overlast en 

gezondheidsproblemen. 

 Windmolens zijn groot en lelijk. Horizonvervuiling. 

 Windmolens zorgen voor: geluidsoverlast, laagfrequent geluid, horizon vervuiling, doden vogels en de techniek is achterhaald. Voeg daarbij dat 

de grondeigenaren erg veel subsidie ontvangen voor een windmolen op hun grond en dat de rest van de omgeving er geen/heel weinig voordeel 

van heeft maar wel de overlast (zowel tijdens de bouw als tijdens de levensduur van het park). Als het de grondeigenaren daadwerkelijk om 

het milieu gaat en niet om de subsidie die ze per molen ontvangen dan waren er al veel meer zonneparken aangelegd. Als je per molen 

ongeveer 30.000 euro subsidie per jaar opstrijkt, moet je de boeren voor dat geld makkelijk uit kunnen kopen zodat de grond gebruikt kan 

worden voor een zonnepark! 

 woning waarde daalt geluidsoverlast slagschaduw 

 Woon op 10 hoog in de wind- en slagschaduw op 2000 mtr afstand van de eerste molens. Er komen 51 stuks van 200 meter. 

 wordt ons door de strot geduwd. 

 Ze komen veel te dicht bij de bebouwde kom te staan. Het weidse zicht wordt enorm verstoord. Daar komen ook nog de slagschaduwen bij, 

zeker met windmolens van 200 m hoog. Voor de direct omwonenden komt er ook geluidsoverlast bij. 

 Ze komen veel te dicht op de woningen te staan, sommigen maar op 500 meter afstand, terwijl de wieken een tiphoogte hebben van 205 

meter, de wieken hebben een lengte van elk 60 meter. Wij krijgen ook hinder van slagschaduw. wij krijgen last van lawaai, een zoevend geluid 

doordat de wieken voor de mast langs gaan. Het wordt geen fraai uitzicht in het open landschap wat er nu is. De initiatiefnemers hebben de 

bewoners veel te laat op de hoogte gebracht. Er is onderzoek gedaan naar laag frequent geluid wat deze molens voort brengen, dit schijnt 

schadelijk te zijn voor de gezondheid. Ik heb een brief in de computer staan van een inwoner van de gemeente Vlagtwedde die vlakbij de 

windmolens woont net over de grens in Duitsland , desgewenst kan ik jullie de brief mailen. Zo zijn er nog wel meer hinderlijke dingen op te 

noemen. Europees hanteert men een afstand van 2500 meter tot de dichtstbijzijnde woning, als men die afstand in Nederland wil hanteren 

dan kan er in Nederland geen windmolen op land gebouwd worden dan is Nederland te dicht bevolkt. 

 Ze worden 200 meter hoog en zullen dus veel geluid en ver rijkend slagschaduw maken. 

 Ze worden in de veenkoloniën gezet en wel met grote aantallen. Bovendien zijn ze erg hoog, waardoor het karakter van het landschap in ruime 

mate wordt aangetast. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een zonnepanelenveld aan te leggen, die het vergezicht in het landschap niet 

aantast. Tevens is aangetoond dat zo'n veld evenveel energie oplevert als de geplande windmolens. Ook zijn de verschillen in de kosten voor 

aanleg nagenoeg gelijkt. De gehele bevolking, inclusief de gemeentes, wensen een zonnepanelenveld, maar de overheid ligt dwars!!!!!! 

 Ze worden te hoog, het zijn er te veel, te dicht bij huizen en er ontbreekt draagvlak voor een windmolenpark. De opbrengsten komen niet ten 

goede aan de bevolking en de boeren die ze laten zetten verdienen te veel geld in te korte tijd. Met een paar jaar staan deze boeren bedrijven 

te koop en wij zitten met de molens! 

 Ze zijn te hoog (200 m) en te dicht op de bebouwing. Er is geen inspraak, wordt geen(of erg weinig) rekening gehouden met effecten voor 

gezondheid, milieu enz. Het wordt er doorgedrukt en dat terwijl Groningen ook al veel schade heeft door de gaswinning. 

 Zo' n molen is zeer prominent aanwezig. Ieder groot ding, of het nu een molen, een flat, een stadion o.i.d. is bepaalt in hoge mate je 

woonomgeving en ik ben niet voor niets op het platteland gaan wonen ......... Bovendien maakt zo'n molen nog een heel doordringend geluid. Ik 

ben eens bij vrienden op bezoek geweest die op vrij korte afstand ( een paar 100 meter ) woonden, en het was een uiterst irritant geluid. Ik 

zou erom verhuisd zijn! 

 Zoiets van deze omvang plaats je niet in een gebied met zoveel bebouwing. En dus overlast voor veel bewoners. 
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5.  Welke voorwaarden of maatregelen maken voor u de komst van een windmolenpark bij u in de buurt mogelijk wel 

acceptabel? 

 

 1) subsidie naar duurzame initiatieven waaronder zon, biomassa etc. en niet naar korte termijn veel windmolens plaatsen wat nu snel nodig is 

om kerte termijn doelen te halen waar te lang gewacht is om deze doelen te realiseren 2) kleinere molens verder weg 3) gezoneerd 

industrieterrein; in de geluidsberekeningen worden windmolens en wegverkeer niet meegenomen terwijl de geluidsruimte op de zonegrenzen 

op diverse posities maximaal ingevuld zijn door industrielawaai. N33 is verdubbeld. Windmolens komen er bovenop. 

 1. Geen horizonvervuiling. 2. De investering en het gebruik moeten zonder financiële steun van de overheid rendabel zijn. 

 2 a 3 kilometer. Naast de mondenweg. 

 Aanleg van een zonnepanelenpark. Bij onze buren (Duitsland) ingebruik. 

 Afstand > 2000 mtr van bebouwing.  Goede uitkoregeling voor de huiseigenaren binnen die straal. 

 Alle winst behaald door de molens moet worden verdeeld over al diegenen die last / overlast hebben van die molens. Het kan niet zo zijn dat 

een paar mensen groot geld verdienen aan de molens en dat de rest van de bevolking alleen maar de negatieve gevolgen van de molens op hun 

bord krijgen. 

 Als het aantoonbaar is dat er geen overlast is en als het economisch rendabeler is dan wanneer ze aan de kust gebouwd zouden worden. 

 Als het ver weg staat van bewoonde huizen 

 Betere informatie en echte inspraak van bewoners, compensatie regelingen en bouwen buiten een straal van minimaal 2 Km van bebouwing, 

 Betere informatie en verbetering van de kosten t.a.v. het milieu waar bepaalde materialen gedolven worden en evenmin naar de 

omstandigheden waarin mensen die producten moeten delven. 

 Betere verdeling over het landschap. Onze energievoorziening is van landsbelang, waardoor er een verdeling van lusten en lasten niet zo moet 

zijn dat de ene groep hoofdzakelijk de lusten heeft en andere hoofdzakelijk de lasten. 

 Bij voldoende afstand van bebouwing. 

 Compensatie in energie rekening 

 Compensatieregeling / participatie, rijksoverheid luisterde naar direct betrokkenen 

 Dat de landelijke overheid echt luistert naar de wensen van de inwoners van het gebied en daar ook daadwerkelijk naar handelt. De landelijke 

overheid dient dus zelf voor draagvlak te zorgen. 

 De enige voorwaarde is eigenlijk dat de direct betrokkenen in de besluitvorming betrokken worden om zo tot een acceptabele opzet van een 

windmolenpark te komen. 

 De gehele omgeving moet mee profiteren niet alleen boeren en project ontwikkelaars. Er zit een hoop subsidie op wind energie dus kan het 

niet zo zijn dat die kleine groep profiteerd. 

 De lokale bevolking mee laten denken en vooral niet dichtbij de woningen bouwen. 

 De subsidies voor windmolens verstrekken aan de mensen en woningcoöperaties en bedrijven die zonnepanelen willen zodat zoveel mogelijk 

dakoppervlak bestreken wordt, dan hoeven die molens ook niet, en daarnaast zijn zonnepanelen beter voor de woonomgeving dan die 

reusachtige industriële molens. 

 De windmolens verder van de bewoning. Minder hoge molens. Bovendien gaan de technische ontwikkelingen zo snel dat bij het plaatsen van 

deze windmolens ze reeds weer verouderd zijn. Ik vind dat in het dichtbevolkte Nederland geen plaats is voor windmolens op land. De extra 

kosten voor plaatsing in zee wegen niet op tegen de ellende die veroorzaakt wordt bij plaatsing op het land. 

 Een reële compensatie op de energierekening. 

 Er is een goede alternatieve locatie voor de molens, maar de onwil om daar opnieuw tijd en energie in te steken is er niet. Wel wist men vanaf 

het begin dat de aangewezen locaties veel weerstand zouden oproepen. 

 Er is natuur gebied genoeg om er op het veld zonnepanelen neer te zetten, bekostigd door de burgers en op die manier deelname te stimuleren 

 Er is ook sprake geweest over zonnepanelen ik denk als het dan moet ben ik voor zonnepanelen 

 ergens midden in het veld zetten,niet te dicht bij bebouwing 

 gebruik van darrieus type windmolens met een hoogte maximaal ter hoogte van bouwhoogte bestemmingsplannen. 

 Geen. 

 Geleidelijke bouw ,,,,maatregelen tegen de geluids overlast  En delen in ook de lusten niet alleen de lasten 

 Gratis stroom 

 grotere afstand 

 Iets minder molens waardoor verder van woningen, en met wat minder vermogen per molen, waardoor de hoogte ook minder kan. Zeg maar, 

inpasbaar in het landschap. 

 In combinatie met zonnepaneelparken en panelen op woningen ( bewoners moeten er iets voor terug krijgen) en daardoor kleinere windmolens. 

 Kleiner van stuk, minder molens en de opbrengsten moeten ten goede komen aan de samenleving. 

 Kleinere molens en minder dicht bij bewoning. 

 Kleinere molens, verder van huizen, meer verdeeld over een groter gebied. 

 laat ze mijn huis maar opkopen dan ben ik weg uit deze buurt , zoals altijd draait het om geld en niet anders , de boeren die hier aan mee doen 

worden er beter van , de rest van het dorp kan stikken of slikken. 

 Lagere en minder windmolens en in een gebied, waar de mensen er weinig tot geen last van hebben. 



23 

Windmolens Noord-Oost 4 

 
 

 

 Lagere molens verder van de bebouwing 

 Lagere windmolens ruim 3000meter van de bestaande woningen 

 langs de snelweg en de Duitse grens (de Duitsers willen zelfs 240m) en verder bij de huizen vandaan 

 Maatregelen waardoor ik niet direct last heb van een windmolenproject (lawaai, horizonvervuiling en andere factoren) 

 mijn huis opkopen 

 minder hoge windmolens en minder windmolens. 

 minder molens, lager, en compensatie (boter bij de vis) voor de omwonenden 

 Minder, lager, in combinatie met bijv. Zonneparken. 

 MInstens 2000 meter van huis en aandeel hebben in de ruime vergoedingen. 

 Moeten vergenoeg van de bebouwing worden geplaatst( 2000 m) b.v. 

 Neem m'n bezwaren weg. Maar beter is het te investeren in zonenergie. 

 Niet in de buurt waar woningen gebouwd......aan de zee bv. Dat weet ook de zeer geleerde heer Ministers vast ook ! :-( Of zijn ze ook te dom 

voor dat te begrijpen? 

 niet in woonbuurten, plaatsing op zee 

 niet zo veel en lager we zijn voor zonne-energie de panelen kan je verbergen achter struiken 

 Normen hanteren die ook in het buitenland worden gehanteerd: . minimaal 2.000 m afstand woningen . aantrekkelijke voorwaarden, niet alleen 

voor de windboeren . niet weer de situatie Groningen (aardbevingen en dan niets doen voor de bewoners, dus vooraf regelen) 

 Op een plaats en van een omvang waar de bewoners zich ook in kunnen vinden. Maar ook op een plaats waar de landschapsbeheerders mee 

instemmen. En dan bedoel ik met landschapsbeheerders niet de boeren en landeigenaren die grof geld verdienen aan de plaatsing van een 

windmolen. 

 op plekken waar geen woningen in de buurt van 2 kilometer zijn en mensen laten meeprofiteren die er hinder van ondervinden 

 Spreiding van de hoeveelheid masten meer verdelen over héél Drenthe en eerder plaatsen van masten in industrieel gebied ipv nu waar veel 

huishoudens zijn. Waarom worden de boeren overmatig financieel geborgd en os deze compensatie er niet voor de burger? Maw geef hen 

korting op de levering van energie, dan is dat wellicht een redelijke genoegdoening voor de kosten! 

 Transparantie over de efficiency van een windmolen park, krijg nu sterk de indruk dat de drive om een windmolen park te bouwen bij een 

aantal grote bedrijven vandaan komt en voortkomt uit de subsidie die men hiervoor krijgt. Doel is niet een beter milieu, maar sec het bouwen 

van molens. : Mocht inderdaad blijken dat de investering niet opweegt tegen de baten wees daar dan eerlijk over. Een investering in het milieu 

is prima en kan subsidie gebruiken (is wellicht wel hard nodig) maar laat burgers meeprofiteren. 

 Veel meer verspreiden, verdelen over de gemeenten. Veel meer zoeken naar plekken als industrieterreinen. 

 Veel minder, minder hoog en in combinatie met zonnepanelen. Niet alleen alles voor de windmolens. Aan subsidie op zonnepanelen hebben alle 

inwoners wat aan, niet alleen de initatiefnemers van de windparken. 

 ver buiten bewoonde omgeving 

 Volledige schade vergoeding, zodat ik kan vluchten (=verhuizen) 

 Volledige schadeloosstelling zodat wij de woning kunnen verkopen en elders kunnen gaan wonen. 

 Voorkeur ons huis opkopen door initiatiefnemers voor reële marktwaarde of ruime compensatieregeling mbt geleden schade welke vooraf aan 

de komst van de molens wordt toegekend. 

 Wanneer het dan tóch moet:  Dan als eerste een plan met minder molens, niet in lijnen maar in clusters zodat het horizonbeslag en de 

beleving van interferentie beperkt blijft (ruimtelijke studie ROM3D). De werkelijke beschikbare ruimte binnen het zoekgebied is kleiner dan 

vooraf aangenomen (door o.a. aanwezigheid LOFAR, een laagvliegzone) Erken dat en kom met een plan dat past bij het laadvermogen van het 

landschap / leefomgeving. Zet in op een totaal plan voor het gebied mét bevolking in zowel een plan om de duurzaamste regio van Nederland 

te worden. Maak van het windpark een reden voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dan bouw je tenminste iets op, nu breekt de komst 

van windturbines in de huidige vorm / schaal/ omvang het gebied alleen maar af. Woningen houden dan wellicht hun waarde en worden dan 

misschien weer verkoopbaar. Kom met een serieuze vorm van compensatie richting de bewoners over de brug b.v. in de vorm van 

energiebesparende maatregelen (isolatie, dubbele beglazing, zonnepanelen/collectoren etc). Daar heeft een inwoner als individu wat aan. 

Wees daarbij innovatief zodat je bijvoorbeeld een woon- en werkomgeving zonder energiekosten op de kaart kan zetten. Wanneer je het geld 

dat je bespaart op energie ook nog eens in de hypotheek stopt, kun je hier zelfs sneller dan in de rest van Nederland hypotheek vrij wonen. 

Ach ik noem maar wat, maar wees creatief. De plannen worden rigide (RCR) ingestoken en uitgevoerd zonder oog voor de menselijke en 

emotionele kant.  Kom daarnaast met een ruimtelijke plan: Het mogen dan misschien 'maar' de veenkoloniën zijn, maar hier heb je wel degelijk 

omgevingskwaliteiten; een rijke historische geschiedenis, uitgestrekte vergezichten en de beleving van karakteristieke luchten. Dat open 

karakter maakt het gebied kwetsbaar. Grootschalige ontwikkelingen hebben een grootschalige impact. Open gebieden zijn kwetsbaarder dan 

besloten landschapen omdat in open gebieden een ontwikkeling als een windpark van uit de weide omgeving waar te nemen is. Wanneer er dan 

toch turbines moeten komen en waarmee de beleving dat open karakter om zeep wordt geholpen, pas dan het landschap aan. Pas in overleg 

met bewoners beplanting / bossen toe op strategische plekken. Het creëren van een minder open landschap (toepassen van 

beplanting/bossen op strategische plekken) zorgt er voor dat de turbines minder dominant aanwezig zijn. Beplanting dicht de waarnemer 

zorgt er voor dat de turbines minder hard 'binnen komen'. Klinkt misschien raar want een turbine is ruim 200 m. Toch laten ruimtelijke studies 

zien dat dit werkt. (studie Lon Schöne / ROM3D). Maak er oogstbossen van (snelgroeiend hout) die geoogst kunnen worden wanneer de 

windturbines 'af' zijn en verwijderd worden en geef het hout aan bewoners om hun houtkachel mee te stoken. Het is maar een idee. Denk 

breed mét de regio, mét de bewoners. Kosten van al die ideeën kun je financieren uit een gebiedsfonds. maar dan moet daar wel substantieel 

op worden ingezet.  Maar mocht het nou allemaal zo stroef gaan zoals het gaat, dan is een 'oprotpremie' misschien de oplossing. Weg hier. 

Dan kunnen er nog meer molens geplaatst worden. Als is de uitdaging voor een 'slimwoonregio' toch veel interessanter en uitdagender. 

 wanneer ze 1500 m vanaf de bebouwing komen te staan. Nederland is dan wel een klein landje maar dat moet toch echt wel kunnen lukken 

 Windmolens van een veel kleiner kaliber en niet van die absurd grote joekels 

 zet er windmolens neer waardoor nederland groot mee is geworden die passen ook in de landelijke omgeving ze zijn wel kleiner maar het past 

wel in de omgeving en je kunt er eventueel zonne panelen op de wieken plaatsen het is maar een idee, 
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 Zet ze wat verder van de huizen en maakt ze flink kleiner en laat de omliggende bewoners ervan mee profiteren want de boeren proviteren 

bovenmatig hiervan 

 Zie mijn bezwaren. Als op al die bezwaren serieus wordt ingegaan, en als er echt goede en objectieve voorlichting komt, zou mijn mening 

kunnen veranderen. Het grote probleem blijft dat het Rijk zo'n subjectieve en laakbare rol speelt, waardoor je de neiging hebt om niets en 

niemand meer te vertrouwen. 

 Zo ver mogelijk van bewoonde wereld Meer windmolens parken op zee 

 Zoals aangegeven, minimale afstand van 1.000m hanteren, en natuurlijk ook Planschade vergoeden! 

 zonder al te veel horizonvervuiling -dus parallel aan snelweg / elektriciteitsmasten -of op industrieterreinen 

 zonnecollectoren 
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7.  Heeft u ideeën over hoe deze compensatie er uit zou kunnen zien? 

 

 - compensatie in energierekening - vergoeding voor waardevermindering woning 

 - Gelijkwaardige woning op andere plek - waarde van het huis uitbetaald - boeren waarbij molen op het land komt te staan minder vergoeden 

en met de rest de omwonenden compenseren 

 - vergoeding van de waardedaling woonhuis - periodieke (bv maandelijkse) vergoeding, in verhouding tot de vergoeding voor de boeren 

 - vergoeding voor waardevermindering - tegemoetkoming / compensatie in energiekosten 

 . alleen maar een goede financiële compensatie is voor mij acceptabel gezien de opstelling van windboeren, gemeenten en Rijk; . heb geen enkel 

vertrouwen meer in de politiek 

 ? 

 € voor de bewoners van, om elders een huis te kunnen gaan wonen. 

 1) waardedaling woningen compenseren 2) geld geven o.a. voor geluidwerende maatregelen 

 1. Geef de bewoners de stroom die afkomstig is van de windmolen(s) tegen kostprijs. 2. Een percentage van de waarde van de woning (waarde 

vermindering). 3. Gezondheidsklachten kunnen niet worden gecompenseerd; geen windmolens. 

 1. Opkoopregeling voor eigen woningen 2. Royale verhuiscompensatie (dus niet alleen verhuiskosten maar een aanzienlijke tegemoetkoming 

voor het gedwongen vertrek). 3. Voor huurders een voorrangsstatus bij het verkrijgen van alternatieve woonruimte elders. 4. Bij geringere 

vormen van overlast volledige compensatie voor benodigde aanpassingen in of rondom woningen c.q. woongebieden. 

 1e Energie-korting.  2e Belasting verlaging. 

 25.000 netto elk jaar 

 aandeel of geldelijke compensatie maandelijks 

 Aanpassing WOZ waarde en grote korting op mijn energienota. 

 Allereerst gewoon geen park. Anders, 2x de waarde van huis of hypotheek (indien die hoger is), zodat wij met een gerust hart een ander mooi 

plekje kunnen zoeken. 

 Als de gehele leefomgeving kan meedelen in de opbrengst is er misschien meer draagkracht 

 Als er echt bewezen overlast is door bv geluidsoverlast zou je een vergoeding kunnen overwegen. Geen vergoeding als mensen op 2 Km 

afstand wonen die dan zeggen dat hun uitzicht verpest wordt. 

 Als getroffenen in de woning willen blijven wonen dienen ze financieel gecompenseerd te worden voor de waardedaling van hun woning. Ook 

zouden maatregelen getroffen moeten worden om geluidsoverlast e.d. te voorkomen/beperken. Wil men niet meer in het gebied blijven wonen 

dan dient de overheid deze mensen uit te kopen zodat ze kunnen verhuizen, 

 Als het wonen ernstig wordt belast door een windmolen, dan is bijna geen enkele compensatie toereikend. 

 Als ik mijn huis verkoop met verlies dan wil ik hiervoor compensatie hebben. 

 Als je ingaat op een compensatievoorstel, dan heb je in principe al ingestemd met de komst van windmolens. Het is dus een 'tricky' 

vraagstelling. Maar compensatie gaat uiteindelijk bijna altijd over geld. En dat zou dan geld moeten zijn voor de financiële verliezen door 

waardedaling van ons huis plus een vergoeding voor de immateriële schade voor de overlast die door al dit gedoe ontstaat. 

 Als mensen willen verhuizen dienen ze uitgekocht te worden/geholpen met verhuizen en zoeken geschikte woning,met prijzen van voor de 

crisis. Gratis energie. Geen belastingen. Rem op ontwikkelingen in de landbouw. Weg met de boeren.Uitbreiding aantrekkelijk maken omgeving. 

betere wet en regelgeving en procedures die rekening houden met burgers. 

 AUB zonnepanelen 

 beste oplossing: afzien van de windmolen en alternatieven zoeken. Vergallen van woongenot is niet te compenseren, hooguit uit te kopen. In 

dat geval dus alleen maar verliezers. 

 betere plannen 

 bevorden werkgelegenheid,  Geen windmolens maar zonnepaneel parken 

 Bijdrage aan de buurt, of in ieder gevalcompensatie voor de dichtstbijwonenden.. 

 Binnen een bepaalde straal van het park zouden de inwoners bijvoorbeeld een korting op hun energierekening kunnen krijgen. Deze dient dan 

betaald te worden door de exploitant van het windmolenpark. 

 binnen een bepaalde zone vrijstelling van lasten op energie, compensatie voor waardevermindering woning, actief banenbeleid voor de straks 

werklozen uit de recreatiesector, isolatiesubsidies tegen geluidsoverlast, of een compensatieregeling gelijk aan de aardbevingsgemeenten. 

 Bos aanleggen. Compensatie in geld waardevermindering. 

 compensatie door meedelen in de opbrengst; compensatie waardevermindering woning. 

 compensatie energie kosten 

 compensatie in de prijs van energie 

 Compensatie in de vorm van een geldelijke uitkering wegens de waardevermindering van de woning. Onze woning staat momenteel te koop. 

 Compensatie in energiekosten. Dus bijvoorbeeld geen stroomkosten meer. 

 Compensatie is afhankelijk van de afstand en hoeveelheid geluid en eventueel financiële toestand 

 Compensatie is de allerlaatste optie. Alles moet er op gericht zijn om te voorkomen dat de veel te hoge windmolens geplaatst worden.  Een 

(vast minimale) financiele compensatie kan misschien anderen over de streep trekken, ons echter niet 

 Compensatie is een discutabele handelwijze. Je kunt teloorgang van woongenot en eventueel zelfs gezondheidseffecten niet afkopen, je 

begeeft je op een moreel hellend vlak. Bovendien is het voor de betreffende omwonende heel moeilijk in te schatten hoe ernstig de negatieve 

invloed op termijn gaat worden. 
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 Compensatie op de energierekening 

 Compensatie van de waardedaling van hun huis 

 Compensatie van de waardevermindering van de woning. Compensatie in het woongenot door de verpeste omgeving in de vorm van geld voor 

die omgeving. Bijvoorbeeld aanleg van fietspaden, bijdragen voor schooltjes die nu moeten verdwijnen, geld voor ouderen voor 

zorg/taxivervoer. Alles wat het leven in een nog meer krimpend gebied mooier maakt. 

 Compensatie voor een waardevermindering en verkoopbaarheid en tevens forse korting op de energievoorziening 

 Compensatie voor gedaalde verkoop prijs 

 compensatie voor huis of in energie. 

 compensatie voor verlies van waarde woning, compensatie in de vorm van lagere prijzen voor electriciteit 

 Compensatie waardedaling woning en indien toch geplaatst energie gratis 

 Compensatie waardedaling woningen. 

 Compensatie waardeverlies woning. Subsidie voor verbetering isolatie e.d.  Compensatie verlies van vertrouwen in onze overheid is 

onbetaalbaar. 

 Compensatie waardevermindering en achteruitgang woongenot. 

 Compensatie waardevermindering. 

 Compensatie waardevermindering. Geluidsisolatie. Er zijn ook alternatieven:gronden met zonnepanelen. Maar de politiek wenst er niet naar te 

kijken. 

 Compenseren van de verlaagde waarde van de woning. 

 Cooperatie of stichting oprichten waarin iedereen kan deelnemen en een bijdrage kan ontvangen 

 copenseren door goedkopere energie of gratis 

 Dat is vanzelfsprekend afhankelijk van de uiteindelijke vorm van overlast, gezondheidsschade laat zich immers moeilijk compenseren. 

Daarbuiten denk ik minimaal aan compensatie van de waardedaling van huizen en grond. 

 Dat ligt aan hetgeen dat nodig is! Kan isolatie zijn, of iets om de molens aan het zicht te onttrekken! Of een financiële tegemoetkoming 

wegens waarde vermindering . Vaak worden alleen boeren er beter van, die hebben de lusten en wij de lasten! 

 Dat wordt lastig als je fysieke problemen gaat ondervinden van het geluid. Geld kan dit niet compenseren 

 De compensatie dient door de eigenaren van de windmolens betaald te worden en niet uit algemene middelen 

 De enige remedie is GEEN windturbines op het vaste land. Nederland is te klein daarvoor. Europa heeft het nooit over windturbines gehad, 

maar over alternatieve vormen..... Alleen vanwege de exorbitante subsidies worden ze nou gebouwd. 

 de gezondheidskosten die ontstaan en de gevolgen die daaruit voortvloeien zullen gecompenseerd moeten worden als er vanwege de 

gezondheidsklachten de enige optie verhuizen is, dan zal dit ook gecompenseerd moeten worden. Dit zal per geval bekeken moeten worden 

waar, naast de financiele vergoeding, die compensatie uit zal moeten bestaan. De waardevermindering van het huis zal vergoed moeten 

worden 

 De huizen in deze regio zijn onverkoopbaar geworden, wie koopt er nu vrijwillig een huis in een gebied waarvan je nu al weet dat het 

woongenot er de komende jaren alleen maar op achteruit gaat?? Er zijn woningen genoeg te koop in omgevingen waar de molens niet 

geplaatst gaan worden... 

 De landeigenaar moet betaald worden voor het stuk grond dat hij moet afstaan. De prijs is conform de marktprijs. Het geld dat nu jaarlijks 

naar de grondeigenaar gaat moet ten gunste van de benadeelde omwonenden komen.  Nu betaalt de Nederlander middels subsidie mee aan 

windenergie en betaalt daarna ook nog voor de afname van energie. Dat is dus dubbelop. De grondeigenaar vertrekt uit het gebied naar een 

mooie andere plek en heeft geen overlast. Een onevenredige verdeling van lusten en lasten. 

 De omgeving moet mee profiteren van opbrengsten 

 de waardedaling van e woning kan gecompenseerd worden 

 de waardevermindering uitbetalen 

 Deel van het geld dat de hebberige windboeren krijgen verdelen. 

 Delen in de opbrengst 

 delen in de opbrengst. De grondeigenaar krijgt een uitstekende vergoeding. Als mensen er echt last van hebben mogen ze gecompenseerd 

worden (taxatie voor de plaatsing) 

 deze mensen moeten gecompenseert worden voor eventueel waardevermindering van hun huis 

 Deze mensen te compenseren 

 Deze vraag al eerder beschreven, maar ook compensatie voor teloorgang huisprijs bij verkoop. 

 Deze zal zodanig moeten zijn dat ze de overlast daardoor bereid zijn te accepteren 

 Die dingen niet bouwen! Mocht het er toch door geduwd worden, verdeel de subsidie onder de bevolking! 

 die moeten volledig vrijgesteld worden van alle schade. om mij part een ton per woning!  Het is zo slecht voor onze gezondheid etc. dit kan 

gewoon niet 

 direct omwonenden rechtstreeks financieel compenseren voor waardedaling (planschade vergoeden), streek compenseren met lager 

stroomtarieven 

 Directe Financiële compensatie actuele waarde huis - invloed van de windmolens/verhuis  Stroomcompensatie 

 Dmv geld of gratis energie 

 Door de molens niet te bouwen, maar een zonnepark aan te leggen waar de ondernemers van Stadskanaal en van Nieuw-Buinen zich voor in 

zetten. 

 Door deze mensen te compenseren met gratis of deels gratis groene stroom. 

 Door het niet te doen 

 Door het woongenot te vergroten. Bijvoorbeeld aanleg snel internet, korting op energie. 

 Door middel van zonnepanelen op het dak van eigen huis. 

 door niet te dicht bij de woningen te bouwen , of een vergoeding in geld . 
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 Door woningverbetering zoals geluidsisolatie en door financiële compensatie. 

 Door, zoals boven genoemd de molens ver op zee te plaatsen. En enige compensatie voor het feit dat de mensen tot nu toe in enige angst 

hebben moeten leven. De overheid heeft zo tweespalt gebracht in de dorpen. Zeer verwerpelijk. ( Praten over aardwarmte ? ) 

 Een compensatie in de vorm van een tegemoetkoming in de energiekosten 

 Een deel van de opbrengst, of korting op de energierekening. 

 Een deel van de opbrengst: de lasten en dan ook een beetje de lusten. 

 Een geldelijke vergoeding of een aandeel in de energieopbrengst 

 Een jaarlijkse vergoeding op basis van de vermindering van de waarde van hun woning (woz-waarde verlaging) 

 Een korting of eenmalige vergoeding 

 Een korting op mijn energierekening en een compensatie voor de waardevermindering van mijn woning 

 een manier van compensatie zou kunnen zijn dat het huis zou worden overgenomen/aangekocht zodat we elders gaan wonen. Echter, dit is 

niet realistisch. Voorts kan ik geen enkel idee aandragen waarin ik een oplossing zie. 

 Een stuk financiële tegemoetkoming in de waardevermindering van de woning 

 Een substantieel verlaagde belastingtarief op de WOZ voor de komende 10 jaar. 

 een tegemoetkoming in de vorm van b.v. lagere stroomprijs 

 een tegemoetkoming in het waardeverlies van hun woning en woongenot. 

 Een verlaging van de WOZ belasting. 

 eerlijkheid en duidelijkheid 

 Eerst meer onderzoek door onafhankelijk bedrijf naar invloed op gezondheid. lawaai, suizen, schaduw slag. Financieel 

 Eigenlijk ben ik fel tegen deze windmolenparken. Zeker voor de bewoners van Valtermond, 1e en 2e Exloermond, Nieuw- Buinen, 

Drouwenermond, Gasselternijveensemond, Nieuwediep zijn gedupeerd. Compensatie zou je kunnen denken aan: vergoeding van de waarde 

daling van je huis of bedrijf, korting op je energienota met het percentage van hinder van de windparken.. 

 Eigenlijk heb ik geen idee, maar de hele toestand is wel een splijtzwam in de dorpen die ermee te maken hebben. Boeren (sommige) profiteren 

en de rest moet zich er maar bij neerleggen. Dat schept wrevel bij veel mensen. Als de voordelen EN de nadelen maar evenredig verdeeld 

worden over de burgers die ermee te maken krijgen, dan ben ik tevreden. Maak er bijvoorbeeld een kunstproject van zodat de regio, die zich 

per definitie achtergesteld voelt, een meerwaarde krijgt! 

 Eigenlijk vind ik dat overheid serieus moet overwegen voor zonne-energie te gaan. Dit is wel aan de orde gekomen in gesprekken, maar 

overheid doet er weinig tot niets mee. Compensatie bestaat uit het betaalbaar maken voor verhuizing naar soortgelijke woning in soortgelijk 

gebied. Ook de afstand naar mijn werk mag niet meer worden, 

 eigenlijk zou dit niet aan de orde moeten zijn!! maar als het een gegeven feit is dan is compensatie zeker op z'n plaats. De waardedaling van de 

woningen zou gecompenseerd moeten worden met daarbij en beetje genoegdoening in de vorm van een geldbedrag. Dit zou dan door de 

landeigenaren betaald moeten worden ,deze verdienen er zoveel aan.De verhouding tussen de winst van de landeigenaren en het verlies voor 

de particulieren in de directe nabijheid staat in geen enkele verhouding. 

 Elke woningbezitter ruimhartig uitkopen binnen een straal van 1500 meter van een windturbine 

 Energie rekening omlaag Comp huis waarde 

 Even redige verdeling van de baten 

 Eventuele waardedalingen van onroerend goed, bij verkoop compenseren. 

 Extra budget voor leefbaarheid van het dorp of individuele financiële compensatie. 

 Feitelijk moeten ze niet komen en is een compensatie niet nodig. 

 financieel 

 Financieel bij waardedaling. Laten participeren. Maar hoe bij verlies van woongenot??? 

 Financieel en aanpassingen huis mbt zicht en geluid 

 Financieel ivm waardevermindering huis en onverkoopbaar in de toekomst 

 Financieel, bij verkoop van het huis, mochten de prijzen in de regio als gevolg van het windmolenpark dalen. Compensatie in geval van 

lichamelijke hinder lijkt me niet mogelijk. 

 Financieel, er moet objectief een waarde van het huis bepaald worden, voor en na de bouw van de windturbines. Het verschil moet door de 

exploitanten daarna vergoed worden aan alle omwonende huizenbezitters. Een korting op mijn energierekening vind ik volstrekt onvoldoende 

en ook niet gerechtvaardigd. Wie een ander schade toebrengt, moet deze schade compenseren. Daarnaast denk ik dat er ook een politiek 

traject moet komen waarin de belanghebbenden een inspraakprocedure verkrijgen, die recht doet aan een democratie. Nu heb ik het gevoel, ik 

woon in Drenthe maar de beslissingen worden autoritair in Den Haag genomen. 

 Financieel, geluidsoverlast verminderen, minder ogen molens 

 Financieel.  Het zou beter zijn zonnepanelen te plaatsen i.p.v. windmolens 

 financieel. ik zal gaan verhuizen. 

 Financieel/uitkoop 

 Financiel profiteren van de opbrengst 

 financiele bijdrage,of korting op energie 

 Financiële compensatie 

 financiele compensatie gekoppeld ook aan een mogelijke daling van de waarde van de eigen woning;vrijwaring van mogelijke lichamelijke 

klachten als gevolg van. 

 financiele compensatie of evt. gratis energie 

 financiële compensatie voor waardedaling van het huis 

 Financiële compensatie voor waardevermindering woning; evt. bemiddeling + financiële tegemoetkoming bij zoeken van vergelijkbare woning. 

Maar je kunt wel een financiële compensatie verlenen, een windmolen wordt daar niet kleiner en geruislozer van. 

 Financiële compensatie. 
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 Financiële compensatie. (niet afkopen met een centen). Huizen zijn hier zeker 20% minder waard. 

 Financiële compensaties? 

 Financiële tegemoetkoming 

 Financiële tegemoetkoming die in lijn ligt met mogelijke werkelijke waardedaling van woningen (peildatum voordat planvorming windmolens 

gestart is) 

 Financiële vergoeding 

 Forse schadevergoeding zodat ik kan verhuizen. Mijn huis zal nagenoeg onverkoopbaar zijn en daar zal ik dus fors op in moeten leveren. Als ik 

al een gek vindt die tegen een 200 meter hoog industrieterrein wil aankijken 

 gedeeltelijke aflossing van de woning waardoor een ieder die daar behoefte aan heeft zijn woning voor een lagere prijs in de markt kan zetten , 

zonder vermogen te verliezen. 

 Geef mensen de mogelijkheid gratis zonnepanelen te plaatsen ter compensatie. 

 Geen energiekosten, compensatie voor verlies van de woning of bekostiging van de aanpassing voor de woning bijv. in geval van 

geluidsoverlast 

 geen idee 

 geen idee geld is niet altijd een oplossing sommige zaken kan men niet compenseren 

 Geen idee, geld is niet alles en vergoedt woongenot en rust niet. Dus er zal naar een alternatieve compensatie gezocht moeten worden, maar 

dat is niet zo eenvoudig. Overleg met betrokkenen over een compensatie in welke vorm dan ook, lijkt me essentieel ! 

 Geen idee. Eigenlijk is er voor mij maat één goede uitkomst en dat is geen park. Ik werk in een hoog gebouw in Groningen en heb vorig jaar al 

kunnen zien hoe lelijk deze apparaten zijn. 

 Geen idee. Liever minder molens dan geld. 

 Geen iedee en zal er ook wel niet komen, dus wat maakt het uit, de gehele overheid en semi overheid denkt toch alleen maar aan hoe ze hun 

zakken kunnen vullen, kijk maar naar de gas winning in Groningen precies net zo'n debakel 

 Geen spiegeltjes en kraaltjes in de vorm van korting op de stroomprijs (dat compenseert mijn waardedaling bij lange na niet) of zonnepanelen 

op het dak van het dorpshuis (who cares!). Ik ben bang dat een fatsoenlijke compensatie niet past in het verdienmodel dat de boeren nu 

hanteren. Vanaf het begin is dit fout gegaan. Dat is de ellende van het privatiseren van onze energievoorziening. Degenen met de beste lobby 

in Den Haag trekken aan het langste eind. Compensatie in geld koopt mijn verstoorde nachtrust en gezondheidssproblemen niet af. Mijn enige 

eis is dan ook: koop mijn woning maar op. 

 geen windmolens op land , maar op zee 

 Geen windmolens, geen compensatie. Besteed de subsidie aan zonnepanelen, zonnedaken, zonnepanelenvelden of andere alternatieve, niet 

natuurvernietigende alternatieven zoals houtverbranding. 

 Geen windpark is het beste...Maar als het dan toch doorgaat is er maar 1 manier om dit te compenseren en dat is met geld. Geld wat nu naar 

de inactief   nemers gaat(€ 40.000- per molen per jaar) verdelen onder de benadeelden door het windpark, ter compensatie voor de waarde 

vermindering van hun huis. En dan een bedrag PER JAAR uitkeren en niet een fooi, zoals nu de bedoeling is voor een speeltuintje o.i.d. voor de 

gemeenschap. Daardoor kun je je huis nog steeds niet verkopen en ben je een gevangene van je eigen huis. Dus een echte oplossing is het niet 

maar verzacht misschien iets van het ongemak van de waardedaling en gemis aan inkomsten. 

 Geld en aandelen 

 geld voor de waardevermindering van het huis 

 Geld, ivm waardevermindering van de huizen en geldelijke tegemoetkoming ivm de overlast 

 Geldelijke bijdrage. 

 Geldelijke vergoeding voor waardevermindering + delen in de opbrengst van windmolens 

 Geluidsisolatie, veel goedkopere stroom en waardebepaling van hun huis en compensatie daarvoor. 

 Gewoon een bak geld om te kunnen verhuizen of maatregelen te kunnen nemen tegen het lawaai, de slagschaduw en de waardevermindering. 

 goed en reëel planschade meedelen in een deel van de winst zou al iets zijn 

 goedkope energie, investeren in de woonomgeving, aandelen in de molen en daarmee de opbrengst 

 goedkope stroom 

 Goedkoper energie 

 goedkopere energie 

 Goedkopere levering van electra. 

 Goedkopere stroom 

 goedkopere stroom lijkt mij redelijk en eventueel een aandeel in de opbrengst. 

 Goedkopere stroom? Overige compensatie lijkt me lastig te calculeren 

 Gratis afname energie van het windmolen park 

 gratis electriciteit 

 Gratis elektriciteit tot bep max pp 

 Gratis energie 

 Gratis energie en gratis middelen de overlast zo ver als mogelijk te beperken. Bv geluidsisolerende constructies. Of compensatie voor het 

verkopen van de woning en/of aankoop nieuwe woning. Etc 

 Gratis of goedkopere energie. 

 gratis stroom 

 Gratis stroom en daarnaast geldelijke compensatie. 

 Gratis stroom levering en goede waarde garantie behouden van de woning. 

 gratis stroom of e.d. 

 gratis stroom voor iedeen binnen 10 km van de molen 

 Gratis stroom zou kunnen werken.+ compensatie waardevermindering huizen. 
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 gratis zonnepanelen of compensatie gemeentelijke belastingen 

 Het geldbedrag die de 'windmolen'boeren ontvangen moet verdeel worden onder de omwonenden. 

 Het liefst helemaal geen windmolens voor de deur ! 

 Het windmolenpark elders plaatsen, waar geen verzet is. 

 Het zal uitgedrukt kunnen worden in een verhuisregeling voor de mensen, die er echt heel veel last van hebben. Bij wat minder last kun je 

denken aan een compensatie-regeling, of in de vorm van een financiële tegemoetkoming of in de vorm van een gratis stroomlevering. 

 huis kopen zodat ik kan verhuizen 

 Huis tegen huidige waarde verkopen. Financiële compensatie 

 huizen binnen straal van 2000 mtr opkopen volgens marktconforme waarde of het verschil huidige en toekomstige waarde vergoeden. Hulp bij 

verhuizing. 

 ideeën genoeg. zie het antwoord eerder (herhaling hier onder)  Wanneer het dan tóch moet:  Dan als eerste een plan met minder molens, niet 

in lijnen maar in clusters zodat het horizonbeslag en de beleving van interferentie beperkt blijft (ruimtelijke studie ROM3D). De werkelijke 

beschikbare ruimte binnen het zoekgebied is kleiner dan vooraf aangenomen (door o.a. aanwezigheid LOFAR, een laagvliegzone) Erken dat en 

kom met een plan dat past bij het laadvermogen van het landschap / leefomgeving. Zet in op een totaal plan voor het gebied mét bevolking in 

zowel een plan om de duurzaamste regio van Nederland te worden. Maak van het windpark een reden voor een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat. Dan bouw je tenminste iets op, nu breekt de komst van windturbines in de huidige vorm / schaal/ omvang het gebied alleen 

maar af. Woningen houden dan wellicht hun waarde en worden dan misschien weer verkoopbaar. Kom met een serieuze vorm van compensatie 

richting de bewoners over de brug b.v. in de vorm van energiebesparende maatregelen (isolatie, dubbele beglazing, zonnepanelen/collectoren 

etc). Daar heeft een inwoner als individu wat aan. Wees daarbij innovatief zodat je bijvoorbeeld een woon- en werkomgeving zonder 

energiekosten op de kaart kan zetten. Wanneer je het geld dat je bespaart op energie ook nog eens in de hypotheek stopt, kun je hier zelfs 

sneller dan in de rest van Nederland hypotheek vrij wonen. Ach ik noem maar wat, maar wees creatief. De plannen worden rigide (RCR) 

ingestoken en uitgevoerd zonder oog voor de menselijke en emotionele kant.  Kom daarnaast met een ruimtelijke plan: Het mogen dan 

misschien 'maar' de veenkoloniën zijn, maar hier heb je wel degelijk omgevingskwaliteiten; een rijke historische geschiedenis, uitgestrekte 

vergezichten en de beleving van karakteristieke luchten. Dat open karakter maakt het gebied kwetsbaar. Grootschalige ontwikkelingen hebben 

een grootschalige impact. Open gebieden zijn kwetsbaarder dan besloten landschapen omdat in open gebieden een ontwikkeling als een 

windpark van uit de weide omgeving waar te nemen is. Wanneer er dan toch turbines moeten komen en waarmee de beleving dat open 

karakter om zeep wordt geholpen, pas dan het landschap aan. Pas in overleg met bewoners beplanting / bossen toe op strategische plekken. 

Het creëren van een minder open landschap (toepassen van beplanting/bossen op strategische plekken) zorgt er voor dat de turbines minder 

dominant aanwezig zijn. Beplanting dicht de waarnemer zorgt er voor dat de turbines minder hard 'binnen komen'. Klinkt misschien raar want 

een turbine is ruim 200 m. Toch laten ruimtelijke studies zien dat dit werkt. (studie Lon Schöne / ROM3D). Maak er oogstbossen van 

(snelgroeiend hout) die geoogst kunnen worden wanneer de windturbines 'af' zijn en verwijderd worden en geef het hout aan bewoners om 

hun houtkachel mee te stoken. Het is maar een idee. Denk breed mét de regio, mét de bewoners. Kosten van al die ideeën kun je financieren uit 

een gebiedsfonds. maar dan moet daar wel substantieel op worden ingezet.  Maar mocht het nou allemaal zo stroef gaan zoals het gaat, dan 

is een 'oprotpremie' misschien de oplossing. Weg hier. Dan kunnen er nog meer molens geplaatst worden. Als is de uitdaging voor een 

'slimwoonregio' toch veel interessanter en uitdagender. 

 Ik ben zeer verbaasd dat ze plannen doorzetten waar geen draagvlak voor is. Er is wel draagvlak voor zonne energie. Ik zou niet een afdoende 

compensatie weten. Een geldbedrag maakt de overlast niet minder. 

 Ik denk dat wij niet gecompenseerd kunnen worden, de nadelen zijn te groot ( zie mijn eerder antwoordt ) . De windmolens kunnen gewoon niet 

geplaatst worden, ze kunnen beter zonnepanelen plaatsen, daar is wel draagvlak voor in deze omgeving, er is totaal geen draagvlak voor 

windmolens, dit heeft een anquette ook laten zien. 

 Ik en velen met mij willen het windpark tegenhouden (Juridische strijd), dat is ons doel (www.tegenwindveenkolonien.nl) . En daarom wil ik niet 

over compensatie praten. We moeten naar een alternatief en dit kan het zonneproject 

 Ik ga er vanuit dat de bewoners de "gebruikelijke manier" moeten volgen waarbij ze via ruimtelijke ordening aantoonbaar moeten maken dat er 

daadwerkelijk financiele schade is. Ik ben echter van mening dat dit moeizaam en langdurig is en dat houdt in dat de gemeente ten eerste dit 

park gewoon niet moet bouwen. Ten tweede als men het er toch doordrukt er automatisch vergoedingen moeten komen. 

 Ik heb deze optie aangevinkt omdat die het dichtst bij mijn standpunt komt. Indien je echter over compensatie gaat praten impliceert dat dat 

je ervan uitgaat dat realisering van het windmolenpark gaat plaats vinden. Ik ben er echter falikant op tegen zodat mij uitspreken over 

compensatie voor mij niet aan de orde is. 

 Ik vind compensatie waardeloos want dat zorgt er niet voor dat ik in een gezonde omgeving woon. Mijn gezondheid is en blijft onbetaalbaar 

 ik vind dat als de waarde van hun eigen huis verlaagd wordt, ze hiervoor gecompenseerd dienen te worden. Ook vind ik dat de mensen die 

overlast ondervinden een voordeel moeten krijgen door bijvoorbeeld een fikse korting op energie. 

 ik weet zeker dat het van invloed is bij verkoop van de woning, mensen die last ondervinden van windmolens en daardoor willen verhuizen 

moeten worden gecompenseerd 

 Ik wil geen compensatie of mijn huis kopen zodat ik kan verhuizen. 

 Ik zou het zo niet kunnen zeggen 

 In de vorm van een vergoeding in de energie. 

 In de vorm van gratis stroom of iets dergelijke, maar daar veranderd dan niets aan de overlast en ben van mening dat daar beter naar gekeken 

moet worden. 

 In eerste instantie vind ik dat de windmolens er niet mogen komen! Zeker niet zo dicht op de huizen als dat ze nu gepland staan. Compensatie 

moet net zo veel zijn als de subsidies die de windboeren ontvangen. 

 In elk geval financieel i.v.m. waardevermindering van hun huis. 

 In elk geval minimaal de Planschade (waardevermindering van het onroerend goed) vergoeden; deelname in de winst van de molens. Misschien 

óók een goed idee: bewoners deels compeneren door bijv. een bijdrage in het plaatsen van zonnepanelen; snijdt het mes aan twee kanten! 
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 In elk geval moeten deze mensen,net als in het aardbevingsgebied, gecompenseerd worden door nu! de waarde van hun woning vast te stellen 

om dan later,als de windmolens er toch komen,bij verkoop van hun huis een aanvulling op de verkoopprijs te krijgen!! 

 In geld uitgedrukte compensatie net als in Groningen 

 In ieder geval compensatie van daling van de woningprijs. De gemeente Ae en Hunze heeft nu al in de taxatieverslagen t.b.v. de WOZ een post 

'Aftrek windmolens' opgenomen, dus dat zegt al genoeg. En dan denk ik niet aan een fooi van 2 à 3.000 euro, maar aan een werkelijk 

substantieel bedrag. 

 In ieder geval moeten zij het er mee eens zijn dat er molens in de buurt komen. 

 In pot "algemene middelen" ten dienste van particuliere, gemeenschappelijke voorzieningen en tegemoetkoming energienota voor de 

betreffende streek, zonder uitzondering. 

 Ingeval aantoonbare waardevermindering van woonhuizen dan dient deze vergoed te worden. 

 Is erg afhankelijk van de overlast. Erg dichtbij en daardoor een directe aantasting van het woongenot zou wat mij betreft geldelijk 

gecompenseerd moeten worden. Horizon vervuiling cq lichte overlast compenseren dmv lagere energie kosten en als er in de verte een 

windmolen staat dan wennen mensen er vanzelf aan. 

 ja mee kunnen profiteren van deze goedkope stroom. 

 Ja, geef de naaste bewoners die er last van hebben een fiks bedrag ipv de boeren waar de molens komen te staan belachelijk hoge bedragen te 

geven. Nu krijgen bewoners zelf niets maar een kleine! ( zeer kleine) korting op hun ozb. Nou, met 200 euro koop je geen slapeloze nachten af. 

Hele dorpen worden omgekocht( sorry , kan het niet anders noemen) met bedragen toe te zeggen voor algemeen nut en stichtingen voor 

dorpsbelangen. De meeste mensen zeggen dan ja( voor geld is alles te koop) terwijl de meesten niet eens in de buurt van zo,n molen wonen! 

 Ja, onze woning kopen zodat wij kunnen verhuizen ver van de windmolens vandaan 

 Jaarlijkse korting op energie of de belastingen die hierop geïnd worden 

 Je kan niet alles afkopen door geld!! 

 keuze: Opkopen van huis tegen reële marktwaarde of ruime compensatie regeling voor te lijden schade.(waardedaling, planschade, derving 

woongenot etc ) 

 Keuzepakket voor omwonenden zoals: 1 Helpen met verkoop huis en waardedaling gecompenseerd krijgen als mensen willen verhuizen. 2 

Compensatieregelingen op basis van afstand voor de bewoners. Maar beter is molens plaatsen daar waar mensen dit willen, bv op zee. 

Anders kiezen voor zonne energie velden, hier is wel draagvlak voor. 

 koop voor reele prijs het huis van de eigenaar die er last van heeft.zo zou het ook in het gaswingebied moeten gebeuren 

 korting op de energie nota 

 korting op de energierekening, waardevastheid van de woning, etc. 

 Korting op de prijs van elektriciteit of een bedrag ineens. 

 Korting op de stroomprijs. Trek bijvoorbeeld denkbeeldige cirkels om het windmolenpark heen en hoe dichter men bij een molen woont des te 

meer "korting" krijgt men op de stroomrekening. (dus niet de gasrekening). Hetzelfde principe zou men ook kunnen doen rondom de 

gasclusters van de NAM. 

 Korting op energie 

 korting op energie, verlaging van onroerend goed belasting 

 korting op energiekosten en compensatie op eventuele waardevermindering van woningen 

 Korting op energielevering in verhouding tot afstand park 

 korting op stroom 

 korting/gratis energie en vergoeding voor de waardevermindering 

 kortingen op energie kosten 

 Lager energie tarief ter compensatie. 

 lagere energierekening 

 Lagere of geen energiekosten, compensatie voor de waardedaling van de woning en smartengeld voor de mogelijke gezondheidsrisico's. 

 Lagere stroomprijs 

 Liever zie ik de molens helemaal niet , ik zie liever een solarpark waar ik geen last van heb en wel duurzame energie , ik heb zelf al 30 

zonnepanelen 

 Meedelen in de inkomsten van de opgewekte stroom. 

 meedelen in de opbrengst 

 Meedelen in de opbrengst. Lagere energieprijzen. Compensatie voor waardedaling. Of: door de eigenaren van de windmolens of de overheid 

betaalde voorzieningen. 

 Meedelen in de opbrengsten 

 meedelen in de winst van het opgewekte energie en of een compensatie voor de waardevermindering van de woning en verlies van 

woongenot. 

 Meedelen in de winst, gratis stroom of compensatie op de waarde vermindering van het huis. 

 Men wenst vaak alleen maar geld. 

 Mensen uitkopen voor een reeele prijs, of mensen jaarlijks ruimschoots laten delen in de winst van de molen. 

 Mensen, die dat willen, zouden tegen een marktconforme prijs (van vóór) de plaatsing van de turbines) uitgekocht moeten kunnen worden. 

 Mijn huis staat te koop en de kans op verkoop wordt alleen maar kleiner met die windmolens voor de deur. De overheid zou mijn huis moeten 

kopen voor de prijs die mijn makelaar en ik overeen gekomen zijn. 

 Mijn idee is gewoon dat er zonparken moeten komen. Mag zelfs in mijn achter tuin de schapen lopen eral.  Hoezeer hoe beter. Ik wil wel een 

uitnodiging van jullie ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen. Ruimte zat! Dan heeft niemand er last van en als er meer mensen zijn in 

musselkanaal dan kunnen we de opbrengsten delen en kan BV's het zwembad meegenieten van dit park! 

 minder energielasten of allemaal een bedrag elk jaar 

 Minimaal een financiële tegemoetkoming in de waardedaling van de woning, maar tevens lijkt mij een vergoeding voor al het andere overlast 

niet meer dan redelijk. 
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 Minstens 2 km uit bestaande woningen, meedelen in de winst zou een compensatie kunnen zijn voor het verlies van woongenot en 

waardevermindering van de woning. 

 Mogelijk lagere stroomtarieven. 

 Naar ratio ivm afstand van de windmolens in een korting percentage. 

 nee 

 Nee de voorstellen die wel eens gedaan zijn om een korting te geven op energie is geen optie. Overlast kun je niet wegnemen door een 

compensatie te geven. Leefgenot kun je wel wegnemen door windmolens in je achtertuin te plaatsen, maar dat is nimmer in geld te 

compenseren 

 Nee er zijn vele mogelijkheden,het ligt aan de plaats waar. 

 nee nog niet over nagedacht 

 nee ze moeten zo bij zo 2 kilometer van huizen afstaan behalve boerderijen dat zij bedrijven . 

 Nee, kiezen voor andere energie systeen, of kleinere molens, of serieus naar energieopwekking door zonnenergie kijken. Elke vorm van 

duurzame energie is goed, behalve die enorme hoge windmolens , die nergens anders in bebouwde omgeving zijn gebouwd. Een 

tegemoetkoming in geleden schade (emotionele) zie ik niet zitten, ik raak nooit meer van de overlast af en dat wil ik voorkomen 

 Nee, wellicht een lagere energierekening? 

 Nee. Eigenlijk is er geen compensatie voor het wegnemen van de reden waarom wij hier zijn gaan wonen: ruimte,rust en een mooie omgeving. 

 Nee. Ik zou niet weten hoe je het permanent ontnemen van woongenot, ontnemen van rust en verpesten van de horizon kunt compenseren. 

 neem als voorbeeld de compensatie die in Groningen in de aardbevingsgebieden geregeld zal worden 

 Neen 

 Negende, verkeerde vraag. Ik wil geen windmolens, dus kan er ook geen sprake zijn van compensatie!!!! Deze zeer suggestieve vraag biedt 

mogelijkheden tot het WEL plaatsen van die krengen- en dat wil ik - en velen met mij!!!!! - nou juist NIET. solarenergie is the way 

 Niet echt. Geld maakt het bederf van woongenot niet goed. Ik zou dus moeten verhuizen. Maar wie wil nu mijn woning kopen? Men zou beter 

moeten kijken naar het werkelijk effect van windmolens. Studies laten zien dat en betere alternatieven zijn. Maar kennelijk moet er een 

politiek idee worden doorgedrukt ten koste van het woongenot van veel mensen. Schandalig!! 

 niet over nagedacht ,ik wil namenlijk geen windmolens voor de deur 

 Niet plaatsen! Anders heel veel geld! 

 Niet plaatsen... 

 nog geen idee 

 Objectieve schadebepaling 

 Om te beginnen vind ik plaatsing van windmolens totaal onacceptabel. Mochten ze er ondanks verzet van 90% van de bevolking toch door 

onze strot worden geduwd, dan moet de compensatie zo groot zijn, dat de windboeren er geen cent beter van worden. 

 omdat de waarde van een eigen huis erdoor daalt. 

 Omwoners in een cirkel van 5 km mee laten profiteren van de opbrengst van de stroom 

 Onmogelijk te compenseren 

 Op kopen van woningen b.v 

 opkopen huis als mensen er niet meer willen wonen. 

 Opkopen huis tegen reeele prijs 

 Participatie in de opbrengsten. In gratis stroom of deling in de omzet 

 Participeren in opbrengst (lager tarief energie) van de molens 

 percentage van de gegenereerde omzet 

 Persoonlijke compensatie voor burgers: Dat blijft een moeilijk iets. Bij mij Thuis zal ik de windmolens waarschijnlijk nauwelijks kunnen zien, 

maar ze zijn wel zeer aanwezig in mijn directe leefwereld, te weten de gemeente Stadskanaal.   Dan gebiedscompensatie: Hoe geef je dit vorm 

als blijkt dat hier sprake is van verlaging van het woongenot in het algemeen en nationaal de waardering voor het gebied is afgenomen. 

 Persoonlijke plan schade voor overlast en waarde daling van mijn huis. 

 Planschade vergoeden in termen van procenten van de taxatiewaarde 

 Primair door de molens niet te plaatsen maar voor zonneparken te gaan. Als er dan toch molens moeten komen dan een opkoopregeling voor 

de bewoners 

 Reductie op energieprijs 

 Reductie op stroom kosten 

 Relatie maken tussen de afstand tot de molens en de energiekosten. 

 Rijksbijdrage in de energielasten. 

 ruime financiële tegemoetkoming 

 schadevergoeding t.g.v. waardedaling bezit 

 soort planschadevergoeding 

 Stel dat de windmolens toch moeten komen, dan moeten de boeren voor hun tot nu toe gemaakte kosten worden gecompenseerd, vervolgens 

wordt de grond waarop de windmolens komen onteigend en ingebracht in een coöperatie waarin elke burger en boer binnen een straal van stel 

3 kilometer participeert op gelijk niveau. Dit is de enige manier om de kou uit de lucht te krijgen en escalatie te voorkomen. 

 sterke energiekosten vermindering (meer dan 50%) 

 Stroom afname en/of eventuele compensatie in waardedalingen resp. belastingen 

 Tegemoetkoming in de energiekosten 

 tegemoetkoming in de verkoopwaarde van je woning 

 Tegemoetkoming in de waardevermindering van de woning. Geluidsbeperkende maatregelen. 

 Tegemoetkoming in energiekosten. Compensatie voor lagere woningprijzen. Aanleg bepaalde voorzieningen voor toeristen. 

 Tegemoetkoming via de energierekening. 
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 tegen eventuele geluidsoverlast , isoleren  horizonvervuiling, camoufleren 

 Verbieden wind molen park in de buurt van woningen bouwen! 

 vergoeding in energiekosten, niet te hoge molens 

 Vergoeding van de waardevermindering van het huis De opgewekte energie moet rechtstreeks ten goede komen van de omwonenden 

Misschien wel een uitkoopregeling bij gezondheidsschade 

 Vergoeding van werkelijke planschade, als bijv. een eigen huis onverkoopbaar blijkt. 

 Vergoeding voor lagere opbrengst van de woning. 

 vergoeding voor waardevermindering woning en aantasting leefgenot en alle mogelijke negatieve effecten 

 Vergoeding voor zonnepanelen. 

 Vergoeding waardevermindering woning en leefomgeving 

 Verhuizen naar een oord waar geen laagfrequent geluid en straaljagergeluid is. Waar geen sociale tweespalt is....waar een rustige horizon is. 

Zeker compensatie voor de onverkoopbaarheid van je bezit (hier zijn huizen al onverkoopbaar) net als in het aardbevingsgebied. Wij zijn de 

afvoerput en de melkkoe tegelijk van Nederland. Als dit in het Westen zou gebeuren, zou de pleuris uirbreken 

 Visuele afscherming door bos of bomen. Goedkope stroom. Voorzieningen die gaan verdwijnen doordat er mensen vertrekken dmv subsidie (te 

verstrekken door de windmensen) in stand houden op kosten initiatief nemers. Gratis geluidsisolatie van woningen en andere voorzieningen. 

Voorkomen slagschaduw door bos of bomen. Oprichten lokaal bureau voor mensen die gezondsproblemen (denken te) hebben. Dit bureau 

registreert klachten en onderzoekt oorzaken daarvan. Ook onderzoekt dit bureau of er normen worden overschreden en treedt hier tegen op. 

Gezondheidsklachten worden door dit bureau centraal bijgehouden. Laat niet de bewoners zich niet persoonlijk moeten weren tegen de 

energiereuzen. Gratis rechtsbijstand voor deze mensen vwb klachten en schade in verband met de windmolens. Kom op voor de betreffende 

mensen (niet alleen de leden!). 

 volgens de duitse concept, lokalen laten inkopen in het project en met gegarandeerd rendement.  inclusief investering groene energie / 

belastingvoordeel 

 Volledige compensatie waardedaling huis Meeprofiteren van de goedkope stroom 

 Volledige compensatie waardedaling woning 

 volledige financiële compensatie voor de waardevermindering van de woning 

 Volledige isolatie van het huis (ook voor het geluid) 

 Volledige schade compensatie, zodat ik weg kan trekken uit het windmolen park. 

 Volledige schadeloosstelling zodat wij de woning zonder verlies als gevolg van dit windmolenpark kunnen verkopen. Of dat de overheid het 

huis koopt. 

 Volledige vergoeding bij verkoop huis wanneer deze onverkoopbaar blijkt na bijvoorbeeld een jaar. Volledige vergoeding van gemaakte 

ziekenkosten. Daarnaast eenmalige compensatie van vermindering woongenot. 

 Volwaardige Waardeverminderingscompensatie eigen woning.  Woongenotcompensatie per maand voor de duur van verblijf. Aanzienlijk deel 

van de vergeven subsidiepot per windmolen. € 0,- rekening op stroom bij het energiebedrijf 

 Voor mij is het simpel. Wij zijn hier komen wonen voor de rust en de ruimte. Er is hier dan ook niets vwb. voorzieningen en dat accepteren wij. 

Echter als dat door het plaatsen van windturbines teniet wordt gedaan dan willen wij hier niet meer wonen. De compensatie moet er dan uit 

bestaan door het aanbieden van een gelijkwaardige woning met een zelfde landelijke uitstraling in een gebied zonder windturbines. 

 voorafgaande aan plaatsing compensatie regelen. 

 Waar je niets aan kan doen is de aanzicht en gevolgen van windmolens (geluid, trillingen, schaduw effecten etc..). Voor degene die weg wil 

vertrekken (nu en in de toekomst) en een eigen woning heeft, deze te koop aanbiedt gecompenseerd wordt in het verlies wat er geleden is 

t.o.v. de waarde die er geweest zou zijn als er geen windmolens waren. Mocht de woning binnen 2 jaar niet verkocht zijn dan koopt de 

overheid de woning over. Voor degene die blijft een ruime compensatie in de energielasten (minimaal gratis elektriciteit) en compensatie 

regeling bij het energiezuinig maken van huis (aardwarmte en andere vernieuwingen die nog op ons afkomen). Als de overheid het voorbeeld 

wilt zijn in energiezuinig leven, neem dan ook de bevolking mee in jouw doelen door ze ook compenseren. Overal geeft de overheid subsidie op 

behalve aan degene die er last van heeft. Bedenk daar een goede oplossing voor (inclusief een vertrekregeling als je er niet wilt blijven wonen 

en maak het aantrekkelijk voor mensen (baan garantie in de nieuwe energiewereld) die wel willen wonen dicht bij een windmolenpark. 

 Waarde daling compensatie. dit geld moet gebruikt worden om hypotheekschuld mee af te lossen. niet uit betalen maar aflossen. 

 Waarde verlies van huis bij verkoop compenseren. 

 Waarde vermindering uiteraard compenseren. Opkoopregeling bij ernstige overlast (het is een krimpregio hier) en pittige verhuispremie. Deel 

van de opbrengst van de windmolen die het dichtst bij je huis staat, misschien in de vorm van goedkope elektriciteit? 

 waardedaling bij verkoop compenseren. Evt woongenotaantasting compenseren - ook extra isolatie bv 

 Waardedaling huis bv. Compenseren. 

 Waardedaling onroerend goed compenseren. 

 Waardedaling ontroerend goed corrigeren (ruimschoots) en wellicht energievoordelen voor omwonenden 

 Waardedaling van de huizen moet financieel gecompenseerd worden. Idem bij achteruitgang van toerisme voor mensen die daar hun inkomen 

uit krijgen. Belangrijker is mi nog dat het woongenot gecompenseerd moet worden, bijvoorbeeld door het verbeteren van het openbaar vervoer 

en door betere en meer faciliteiten voor de bewoners te verwezenlijken. 

 Waardedaling woning bij verkoop moet volledig worden gecompenseerd. Voor geluidshinder en horizonvervuiling heb ik geen compensatie in 

gedachte, dat bestaat niet. Of volledig uitkopen, hypotheek wordt overgenomen en een woning ergens anders beschikbaar stellen. 

 waardeverlies minder aantrekkelijke woningen vergoeden. huurprijs deels compenseren 

 Waardevermeerdering van huis compenseren 

 Waardeverminderi g van het huis compenseren. Lawaai en andere overlast compenseren met geld of verhuizing mogelijk maken op gunstige 

voorwaarden 

 Waardevermindering huizen en overlast geluid en slechter uitzicht: dat moet worden gecompenseerd. Geld lijkt me. 

 Waardevermindering incluis immateriele schade 
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 Waarschijnlijk zullen de woningen dicht in de buurt van de molens met waardevermindering te maken krijgen . Ze zullen daar integemoed 

gekomen moeten worden 

 wanneer er toch een windmolenpark moet komen zou men de subsidie die landbouwers daar eventueel voor krijgen evenredig moeten verdelen 

over de bewoners die er veel overlast van krijgen. 

 Windmolens van die grootte moeten in onbewoonde gebieden geplaatst worden. Compensatie alleen voor belanghebbende boeren is andere 

omwonenden tekort doen. 

 ze kunnen ook plat op de grond zonnepanelen 

 Ze zouden een lager tarief kunnen betalen voor hun stroom of geen transport kosten meer betalen voor de stroom 

 zelf niet meer betalen voor energie, tegemoetkoming in geld als zij hun huis willen verkopen en hulp als dat niet lukt. 

 Zelf van de opbrengsten genieten Goedkoper cq gratis stroom voor de belastende  En ook voor de waarde vermindering van het huis 

 Zie vorig antwoord 

 Zo als meestal komt dit neer op financiële compensatie. 

 Zonne energie 

 Zonnecollectoren -parken en op woningen en boerenschuren. In Duitsland is men daar al heel ver mee, waarom wordt dit voorbeeld niet 

gevolgd? 

 Zonnepanelen op elk dak, wat daar voor geschikt is en subsidie, zodat iedereen er gebruik van kan maken. 

 


