Opiniërende vergadering 3 december opschaling
windturbines Karolinapolder.
Goedenavond,
Mijn naam is René Meijer, reeds 36 jaar wonend
aan de Stoofdijk in Dinteloord.
Allereerst wil ik Arie v/d Berg begroeten, hij kan
ons live volgen vanuit Zuid-Afrika. Inspreker (en ik
denk dat deze speech behoorlijke impact had)
tijdens de beeldvormende vergadering afgelopen
oktober voor de actiegroep Dinteloord Tegen
MEGAmolens. Deze actiegroep bestaat uit 7
personen en is mede opgericht door voormalig
regiegroep lid Frits van Hoorn.
Er was eens prachtig dorp Medemblik. In 2012 is
hier, achteraf via slinkse wijze en nu draaiend op
vele miljoenen subsidie gelden, Megamolen de
Ambtenaar gebouwd. Deze= 198 meter hoog en
staat slechts op 1km afstand van het dorp.
Inwoners hadden vooraf weinig inspraak alsook
weinig gevoel wat hen te wachten stond.

Resultaat van de bouw van dit project ; als je door
het centrum loopt, wordt je werkelijk overvallen
door de overrompelde aanblik van deze
Megamolen. Een totale verwoesting van het dorp
is het trieste gevolg. De schaal van het landschap
wordt duidelijk overstegen. De verhouding is
compleet zoek. De foto’s,pamfletten en
filmbeelden zijn het bewijs dat wat ongelofelijk
lijkt, de harde waarheid is. Zie de beelden ook op
Facebook: Dinteloord Tegen Megamolens.
Dinteloord, Molenoord inmiddels al wel genoemd,
was altijd een mooi dorp. Echter de laatste jaren
zijn wij onderhevig geraakt aan de “terreur van
oprukkende windmolens’’ , met als dieptepunt/
hoogtepunt de in eerste instantie 3 AFC
Megamolens, die er later gewoon 7 bleken te
worden. Aan bijna alle kanten zijn we inmiddels
ingesloten door de molens.
Ikzelf kijk op dit moment uit op 35 draaiende
molens waaronder de 4 molens van de
Karolinapolder die op 1200 meter afstand staan

en 77 meter hoog zijn. Bij bepaalde winden
tevens goed hoorbaar!
De nieuwe aanvraag van Innogy voor opschaling,
is zoals u inmiddels al wel weet, geen eigenlijke
opschaling maar een aanvraag voor een nieuw
windpark in een ruitvorm van 4 molens. Twee
molens daarvan komen dan op 800 meter van de
dorpskern en dan is het plan ook nog een hoogte
tussen 180 en 234 meter! Echt ongekend en
ongelofelijk. Dit soort mastodonten horen op
zee!!
Een nieuwe ramp in viervoud zoals in Medemblik
gebeurd is,moeten wij ten alle tijden voorkomen!
Voor dit onzalige plan is een omgevingsvergunning
aangevraagd door Innogy, waar u raadsleden een
oordeel over moet geven.
Dit is voor u als raadsleden een hele grote
verantwoordelijkheid om ons dorp en de inwoners
voor de komende 30-40 jaar te behoeden voor de
catastrofe van Medemblik!

-De argumenten en bezwaren van de actiegroep
Dinteloord tegen Megamolens,gesteund door
inmiddels meer dan 1100 inwoners
-De uitgebreide zienswijze van stichting Sirene
met alle argumenten en bezwaren
-De verdere ingediende zienswijzen van inwoners
Schetsen een heel duidelijk beeld
Wanneer u dit diep tot u door laat dringen, kan er
maar een conclusie zijn; wij moeten Dinteloord
hiervoor behoeden; dit mag nooit gebeuren op
deze manier!
Dinteloord mag en kan geen testlocatie zijn van
wie dan ook om Megamolens te bouwen, zelfs op
800 meter!? Wie verzint zo iets?
De regie en klankboord groep was van af het begin
op het verkeerde been gezet, en dachten te
moeten uitgaan van een voldongen feit voor het
bouwen van hoge molens. Wat een nonsens was
dat! De groep heeft zich inmiddels opgeheven.
Spreek jullie uit voor lagere molens! Erken wat er

is gebeurd. Verkoop ons dorp niet voor een paar
centen.
Tot de Dorpsraad zou ik willen zeggen; 210 meter
hoogte wat afgelopen 29 oktober tijdens de
beeldvormende vergadering voor u als beste optie
naar voren kwam omdat u zogenaamd met de rug
tegen de muur staat (angst is een hele slechte
raadgever)….weet u wel hoe hoog 210 meter is??
Kan de Dorpsraad mij en anderen na bestudering
van hun statuten, aangeven wie hun achterban
dan is? Mij is nooit wat gevraagd, ook niet in de
vorm van enige enquête of id. Ga Dinteloord dus
ook niet verkopen voor een paar centen!
Ga u a.u.b. herbezinnen, mogelijk ook in gesprek
met Dinteloord tegen Megamolens die inmiddels
dus 1100 steun betuigingen hebben.
Uiteraard zullen er zeker alternatieve plannen ter
sprake komen, maar 1 ding moet duidelijk zijn;
Plaatsing van de molens om schade te beperken
op minimaal 1200 meter van het dorp op de
huidige locatie. Verder zoals voorgesteld als

handreiking door Dinteloord tegen Megamolens: 3
moderne molens op een lijn en absoluut onder de
150 meter (geen ruitvorm) 122-135 meter moet
mogelijk zijn, zonder lampen,om de 12MW
opgesteld vermogen te behalen. Anders uitzien
naar een andere locatie! Waarom moeten wij in
Dinteloord belast worden met al deze ontsierende
molens? Genoeg=genoeg!
Kortom; nogmaals een grote verantwoordelijkheid
voor u, neem de juiste beslissing voor de
bevolking! Inwoners hebben al slapeloze nachten,
denk aan waardevernietiging bezit/onroerend
goed. Voor vele mensen ook hun pensioen
voorziening/spaarpot.
O ja…. verder zou ik Gewoon Lokaal nog even
willen wijzen op hun verkiezingsprogramma.
Hierin staat duidelijk dat de maximale hoogte tot
150 meter beperkt is voor nieuw te bouwen
molens.
Laat de kiezers dus niet in de steek!!
Anders zullen ze er u op afrekenen.

Dank voor u aandacht.

René Meijer
Stoofdijk 94
4671RB Dinteloord

