
 
Veendam,    __-  __- ____ 

 

Aan Zijne Excellentie de minister van Economische zaken, 

 

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van grote windmolens langs de N33  dienen wij een 

zienswijze in tegen het Windmolenplan N33.  

 

In de eerste plaats zijn wij van mening dat de geplande windmolens  te dicht bij de woonbebouwing 

van de gemeente Veendam c.q.  de inliggende dorpen staan. Overlast zoals geluid en slagschaduw zijn 

als gevolg daarvan niet uit te sluiten. 

 

In de tweede plaats vinden wij dergelijke grote windmolens planologisch gezien niet passend in het 

Veenkoloniale landschap. De molens staan scheef of haaks geplaatst op de unieke landschapsstructuur 

van wijken en sloten in deze omgeving. 

 

Deze zienswijze lichten wij nader toe met de volgende argumenten: 

 

- Het plan om langs het industriegebied aan de N33 windmolens van ca. 30 meter hoogte te 

plaatsen dateert van begin jaren negentig. De provincie heeft dit destijds in haar Provinciaal 

Omgevingsplan opgenomen in het kader van energieopwekking voor de industrie. De tijden zijn 

echter veranderd. De geplande windmolens zijn nu ca. 150 meter hoog, tot 200 meter 

tiphoogte. Ter vergelijking, de Martinitoren is slechts 97 meter hoog. De geplande totale 

energieopwekking is nu boven de 100 MW en valt daarmee onder de Rijkscoördinatie regeling.  

- Als gevolg daarvan voegden een aantal energiemaatschappijen de daad bij het woord en legden 

concessies vast met grondeigenaren. Daarmee is in hoofdzaak de locatie zowel financieel m.b.t. 

planschade als ook m.b.t. de zeggenschap van gemeenten en het draagvlak van de bevolking 

op slot gezet. Een planmatige inschattingsfout is hierop zonder meer van toepassing. Dit had 

hersteld kunnen worden, echter tot op heden zonder resultaat. 

- Wij, bewoners van Veendam en omstreken, zullen als de zon schijnt last hebben van 

slagschaduw. Daarnaast met name  ‘s avonds en ‘s nachts last hebben van een hinderlijk licht 

en laag frequent geluid. Ook is er sprake van aantasting van de woonomgeving waardoor het 

risico op een verlaging van de verkoopprijs van onze woningen in het verschiet ligt. 

Compensatie van deze overlast in financiële zin weegt hier bij lange na niet tegenop. 

- Daarnaast zullen de Windmolens een onaanvaardbaar effect hebben op de structuur van en het 

zicht op het Veenkoloniale landschap. Van bovenaf is duidelijk de Veenkoloniale structuur met 

wijken en kanalen, ontstaan in de periode van vervening, te herkennen. Het plaatsen van 

windmolens in dit landschap zal planologisch gezien afbreuk doen aan dit historisch unieke 

karakter.  

- Kortom, het draagvlak vanuit de bevolking voor dit plan ontbreekt. De generatie na ons  in 

Veendam zal worden gedomineerd door dit “Kampdrama”. Plaatsing van dergelijke windmolens 

zo dicht bij woonbebouwing en in een planologisch uniek landschap is daarom onverantwoord 

en vooral ondoordacht. Er zijn aan provincie en Rijk verschillende alternatieve locaties 

aangereikt, echter zonder resultaat. 

 

Graag zouden we zien dat alternatieven m.b.t. locatie en/of andere vormen van energiebronnen alsnog 

nader worden onderzocht. 

 

 

Naam en adres:                                                                Naam en adres 

 

 

 

 

Handtekening.                                                                  Handtekening     

 


