3 december 2018
Goedenavond,
Mijn naam is Edward de Ruiter en sinds 2008 wonend in Dinteloord.
Vanavond debatteert de raad over het beoogde nieuwe windmolenpark in de
Karolinapolder. Een nieuw te bouwen park met molens van mogelijk 234 meter
hoogte.
Op 800 meter van de dorpskern van Dinteloord.
Dit voelt absurd. Want waarom praten we hierover?
Ooit is in de structuurvisie 2012 geschreven, dat de gemeente bereid is om
medewerking te verlenen om de molens in de Karolinapolder op te schalen. En
niet.. om een heel nieuw park te bouwen.
We praten over een half A4tje in een document van 97 pagina’s. En dit halve
A4tje wordt door innogy misbruikt om de toekomst van Dinteloord voor
decennia te vergallen.
Ieder weldenkend mens begrijpt dat je de komst van dit soort megamolens op
deze plek niet moet willen.
Je gaat niet experimenteren met de gezondheid van mensen. De mensen die u
vertegenwoordigt in deze raad. Wilt u het risico lopen dat hun kinderen ziek
worden?
Wilt u gokken met de financiële toekomst van gezinnen? Dat gezinnen niet
kunnen verhuizen, omdat hun huizen zo in waarde zijn gedaald en onder water
staan vanwege deze megamolens.
Gaat u tegen deze gezinnen zeggen dat in Nederland de planschade slecht
geregeld is? Maar ja dat is nu eenmaal de wet.
Zijn hier politieke partijen die dadelijk tegen hun kiezers gaan zeggen: Sorry, u
had beter niet op ons kunnen stemmen, want de waarde van uw huis blijkt bij
ons niet in veilige handen te zijn.
Of kunt u deze gezinnen garanderen dat ze volledig worden gecompenseerd
voor hun schade?

Dinteloord tegen MEGAmolens is opgericht voor en door burgers die zeggen:
dit windmolenpark mag er in deze vorm niet komen. Inmiddels zijn er meer
dan 1100 steunbetuigingen.
Dit zijn uw dorpsgenoten, gezinnen die wellicht bij u in de straat wonen.
Er zou in Dinteloord tweespalt zijn over dit nieuwe windmolenpark. Wij zien
die tweespalt niet. De dorpsraad; die spreekt op persoonlijke titel en
vertegenwoordigt niemand.
Een regiegroep, die bang gemaakt is door de begeleider de heer Messing. Deze
man die letterlijk zegt: jullie hebben geen recht op woongenot, want
woongenot staat niet in de wet. Pak die paar centen van innogy maar.
Deze regiegroep bestaande uit een handvol buurtbewoners, die zich gesteund
voelt door nog een handvol buurtbewoners, de klankbordgroep. Die verder
voor niemand spreekt dan voor zichzelf.
Maar waar staan we nu in het proces?
Er wordt nog steeds geen MER uitgevoerd. Onbegrijpelijk. Nergens staan deze
megamolens zo dicht bij een woonkern. Het effect op mens en milieu is
onbekend. Toch blijft het college zich verstoppen achter een
ambtelijk/juridisch rookgordijn. Alsof een MER een nodeloze verspilling van
tijd is.
Wat moeten wij hier achter zoeken?
Wat we wel weten is dat de Raad van State in februari 2009 al een
omgevingsvergunning voor een windmolenpark heeft afgeschoten, omdat er
geen MER is uitgevoerd.
Wat we ook weten is dat aan de overkant in Ooltgensplaat de initiatiefnemer,
Windpark de Plaet, vrijwillig een MER heeft toegestaan. Innogy en het college
zouden eens bij hen in de leer kunnen gaan.
Het Pondera onderzoek is inmiddels bekend. Ik wil nadrukkelijk aangeven dat
de eis van de provincie 12 mw opgesteld vermogen is en niet 12mw opbrengst.
In andere delen van het land zijn molens van 3 mw en een tiphoogte lager dan
150m gewoon gangbaar. De molens in Ooltgensplaat worden lager dan 150m.
In Lansingehage in Zoetermeer staan molens van 122 meter met 3 mw
vermogen.

Natuurlijk staat in het Pondera onderzoek hoe hoger, hoe rendabeler. Logisch.
Hun advies is om door te gaan met het zoeken naar het dichtstbijzijnde
alternatief en dat zijn molens van 180 meter plus. Dan lijkt het rendabel.
Kennelijk kijkt men niet naar wat acceptabel is voor de bewoners, noch naar
hun protesten. Men kijkt naar de winst die innogy acceptabel vindt. En dat is..
onacceptabel.
Gezondheid, financiën en woongenot van gezinnen doe je niet in de
uitverkoop. Dat uitgangspunt maakt dat je anders naar het Pondera rapport
gaat kijken.
Evenmin wordt door het college gekeken naar alternatieve locaties. Waarom
niet? Joost mag het weten.
En innogy? Op geen enkele wijze lijkt innogy te willen meewerken aan de
speurtocht naar alternatieven. Zij laten niets meer van zich horen.
Ondertussen is het college een bemiddelingstraject met innogy gestart. Wat is
hier de inzet van het college? En hoe kan het college überhaupt een inzet
hebben, als de discussie in de raad nog verder gevoerd moet worden?
Geachte raadsleden, experimenteer niet met onze gezondheid, woongenot en
financiën. U heeft een zorgplicht naar de inwoners van Dinteloord. U zit hier
niet om de winst van innogy te maximaliseren.
Dinteloord tegen MEGAmolens heeft op 29 oktober een handreiking gedaan.
Laten we de handen ineen slaan en een acceptabele oplossing vinden.
Ik wens de raad veel wijsheid toe en hoop dat zij de belangen van de inwoners
van Dinteloord het zwaarst laten wegen.
Ik dank u voor uw aandacht.

