Geen windmolens in Lochem en verduurzamen van je leefomgeving
Inleiding
Om dat te bereiken is er samenwerking met andere dorpskernen. We werken aan het verduurzamen
van onze omgeving en vormen waar mogelijk een front tegen windturbines.
Op 15 december jl. was er een bijeenkomst van samenwerkende kernen over verduurzamen. Het
verslag vindt u op onze website beoenergie.nl bij nieuws Lochem lokaal. En alle dorpskernen hebben
onze zienswijze op de NDR mede ingediend in Den Haag. U leest er hieronder meer over. Samen met
de andere kernen en betrokkenen uit Exel en omgeving plaatsen we een verkiezings-advertentie in
“De Kijker” en de Berkelbode.
De gemeente is aan zet na de bijeenkomst van 15 december. Zij komen met de eerste plannen om te
gaan verduurzamen in onze omgeving. Vanuit Exel en omgeving start een werkgroep Energie met
ideeën voor lokale initiatieven. Er is veel kennis in onze omgeving en binnen de gemeente en die
willen we graag bundelen. Denk aan LE, ROM3D, Buurt energiestrategie (BES) en aardgasvrij Laren. Er
is enthousiasme. Er is nu behoefte aan een plan voor coördinatie. Een stevig plan om samenwerking
verder te borgen. De gemeente neemt het voortouw. Vanuit Exel denken we aan een menukaart met
verschillende arrangementen. Welke mogelijkheden zijn er? (Isolatie, zonnepanelen, etc.) Daar
kunnen inwoners uit kiezen en maatwerk (voor hun buurt) maken. Wat zijn de
financieringsmogelijkheden? Wat gaat het kosten? Hoe snel te realiseren? Dus concreet op maat en
met gunstige condities.

Afstandsnorm

Klinisch fysicus Jan de Laat van het
Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) deed recent onderzoek naar
ruim driehonderd wereldwijd
gepubliceerde studies over
gezondheidseffecten van
windturbines op mensen. Zijn
conclusie: die zijn er. ,,Slaapstoornis
is het eerste wat je tegenkomt”,
vertelt De Laat, die een deel van zijn
studie publiceerde in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde. Ook
gaat hij uit van een afstandsnorm
van tien keer de masthoogte. Bij een
masthoogte van 150 meter zou een windturbine op minimaal 1500 meter afstand van de bewoonde
wereld moeten staan. ,,In landen als Denemarken, Duitsland en Canada werken ze al met een
afstandsnorm. “Nu Nederland nog”, aldus De Laat.
Bij de presentatie van het coalitieakkoord werd duidelijk dat het nieuwe kabinet werkt aan de
invoering van ‘heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land’.
Ook Windwiki (windwiki.nl) pleit voor een afstandsnorm. Dit collectief van huisartsen, neurologen,
psychologen en kinderartsen maakt zich zorgen over gezondheidseffecten van windturbines op
mensen.

In de uitzending van 1 vandaag op 8 december 2020 zie je duidelijk waar het om gaat. Met Jan de
Laat aan het woord. Bekijk het op onze website beoenergie.( Nieuws media landelijk)

Zienswijze
Door de uitspraak van de Raad van State moet de overheid komen met een nieuwe milieu-effect
rapportage (MER) bij het verlenen van een vergunning voor de bouw van windturbines. Ter
voorbereiding hierop is er een notitie reikwijdte en detailniveau (NDR) verschenen. (infomil.nl –
onderwerpen – milieueffectrapportage}
Onze algemene indruk van de notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving: men wil gewoon dóór met de bouw van turbines zoals dit nu gebeurt, en
liefst op zo kort mogelijke termijn, op zo’n groot mogelijke schaal. De doelen van de energietransitie
worden boven het belang van omwonenden gesteld.
Vanuit het gezondheidsperspectief van omwonenden missen we een geïntegreerde visie op de
waarborg van gezondheid van omwonenden bij windturbines. En dus een ontkenning van de
gevolgen van infrasoon en laagfrequent geluid (ILFG).
Op deze door Arcadis (de partij die de notitie schrijft) onnauwkeurig geschreven NDR heeft het BEO
bestuur haar mening gegeven. Deze zienswijze is door alle dorpsraden – dorpskernen met een
machtiging onderschreven. Een mooi eerste resultaat van de samenwerking tussen dorpskernen. De
zienswijze staat op beoenergie.nl – nieuws Lochem lokaal. Er zijn meer zienswijzen door inwoners uit
Lochem ingediend. Men weet in Den Haag dat de Achterhoek leeft.
Arcadis is zelf belanghebbende, indirect en direct betrokken bij windmolenparken, hierdoor “keurt
de slager zijn eigen vlees” en kan een marktpartij veel invloed uitoefenen op de windmolenbepalingen, meer als een gemiddelde belanghebbende.

Kies voor gezondheid
“Wij zijn voorstander van een duurzame gezonde samenleving. Industriële windturbines in ons fraaie
open natuurlandschap passen daar niet in vanwege de grote impact op milieu en gezondheid. Open
landschap wordt door velen gewaardeerd en is ook van belang voor bijvoorbeeld rustzoekende
dieren en vogels. Daarbij is gezondheid een basaal recht van de mens. Windmolens zijn industriële
turbines tot wel 270 meter hoog. Daarom geen industriële turbines op land plaatsen en om het
klimaat te redden zijn ze op land ook niet nodig en effectief. Er is voldoende plek op zee en
bovendien is daar meer wind en goedkoper.” Dit is een stukje tekst uit de advertentie die wij
gemaakt hebben en plaatsen in De Kijker en Berkelbode.
In de advertentie is op drie punten de programma’s van de partijen die meedoen aan de
Raadsverkiezingen naast elkaar gezet. In kolom 1 staat wat de partij wil op het vlak van
duurzaamheid, in kolom 2 hoe ze het samen met de bewoners wil doen en in kolom 3 wat ze
specifiek wind wil. WEET WAAROP STEMT. De advertentie staat ook in dit BEO boekje.
Mocht je meer willen weten, willen meedenken en doen, meld je dan bij het secretariaat info@beoexel.nl
Door: Jan Koolschijn, bestuurslid van BEO.

