Gestelde vragen/ gemaakte opmerkingen bijeenkomst 23-05-2-19
Wat weten jullie over het tijdspad wanneer de molens er zouden moeten staan?
Wat weten jullie over het tijdspad van bijvoorbeeld de Milieueffectrapportage (MER)?
Over welke termijnen we praten t.a.v. de MER is bij ons nog niet bekend. Volgens Renewable
Factory is realisatie niet voor eind 2021 begin 2022 te verwachten.
Is de 800 meter van de eerste uitnodiging voor direct omwonenden ergens op
gebaseerd? Omdat de slagschaduw verder reikt dan de 800 meter
Dit weten wij niet maar waarschijnlijk is dit een gewoonte grens die tot nu toe is gehanteerd. De
molens die voorzien zijn in het park Stijbeemden zijn echter veel groter (meer Vermogen en
groter qua afmetingen), waardoor het niet logisch is dat deze grens wordt gehanteerd. De
Nederlandse Vereniging Omwonenden van Windturbines (NLVOW) heeft een Gedragscode
opgesteld. In deze Gedragscode (zie http://nlvow.nl/wp-content/uploads/2014/10/Gedragscodeversie-1.1-28-oktober.pdf) is een regeling opgenomen voor het bepalen en vergoeden van de
schade van omwonenden door waardedaling van huizen en de aantasting van woon- en
leefklimaat. Deze regeling hanteert een aantal zones die ruim over de 800 meter heengaan.
Wat is de kans om het windmolenpark Stijbeemden tegen te kunnen houden?
Hier kunnen wij geen inschatting van geven. De doelstelling van onze stichting is duidelijk: we
zijn tegen de plannen voor het windpark Stijbeemden.
Het strookt natuurlijk helemaal niet met de natuurontwikkeling in de gemeente Oss.
Klopt helemaal daarom gaan we ook zeker met het Brabants Landschap en de Vogelwerkgroep
IVN Oss in overleg.
De te plaatsen windmolens komen in een laagvlieggebied van defensie te staan.
Dit nemen we zeker mee om te proberen om de molens tegen te houden.
Bij het windmolenpark De Geer is er naar alternatieve locaties gezocht zoals bijvoorbeeld
op de hei langs de snelweg bij Vorstengrafdonk etc. Aangegeven werd dat dit niet
mogelijk is. En wat schetst mijn verbazing: bij industrieterrein Heesch-West mogen wel 3
molens pal naast de snelweg geplaatst worden.
Daarvan zijn wij niet op de hoogte. Wij nemen dit mee.
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Geurt Elemans begeleidt de plas en dras gebieden in het gebied en geeft aan dat
Natuurmonumenten en het Brabants Landschap tegen de plannen zijn.
Zoals hierboven aangegeven gaan we zeker ook met bovengenoemde partijen in overleg.
Er blijkt klimaatverandering achter de molens plaats te vinden met 1 tot 1,5 graad
temperatuurverschil als resultaat.
Dit gaan we onderzoeken en indien mogelijk gebruiken.
Waar staat de dichtstbijzijnde molen van deze afmeting?
Molens van dit formaat zijn alleen nog op zee geplaatst.
Naschrift:
In 2017 zijn er op de Eemshaven grote molens geplaats. (tiphoogte 200 meter)
https://www.ad.nl/economie/nieuwe-windmolens-verpulveren-hoogterecord~a6ec6fd6/
Aankomend jaar gaat de grootste windmolen ter wereld aan land draaien in Rotterdam.
https://www.ad.nl/rotterdam/maasvlakte-krijgt-s-werelds-grootste-windmolen-opland~a12796b9/

Hieronder een kaart met molens in Nederland.
https://www.windenergie-nieuws.nl/kaart-met-windparken/
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Gaat de stichting zich roeren in een alternatief?
Als het aan ons ligt wel. Om dezelfde hoeveelheid energie met zonnepanelen te kunnen
opwekken is echter een onrealistische hoeveelheid panelen nodig.
Windmolens op zee zijn wel rendabel en zijn, voor zover wij nu weten, het enige goede
alternatief voor windmolens op land.
Zijn er grondeigenaren aanwezig?
De bewuste grondeigenaren hebben we niet uitgenodigd. Deze avond was bedoeld om de
mensen die tegen de molens zijn te informeren over wat er komt. Daarnaast om aan te geven
wie we, als initiatiefnemers zijn, en wat we willen gaan doen. We willen het draagvlak van onze
de achterban organiseren.
Daarop doorgaand: is er vermeld wat de landeigenaren per jaar per molen krijgen.
Landeigenaren krijgen tussen de 50 en 75 duizend euro per jaar.
De omwonende zouden ook mee profiteren?
Er zijn inderdaad gesprekken gevoerd met de omwonende binnen de cirkel van 800 meter voor
compensatie.
Voor getroffenen juist buiten deze 800 meter zal een fonds opgericht worden waar de buurt van
kan profiteren.
Wij verwachten dat niet meer is dan een fonds om je huis te verduurzamen of een buurt bbq uit
te organiseren of iets dergelijks of om groenvoorziening aan te planten
Waarom is niet iedereen aanwezig/ geïnformeerd?
Wij zijn ten eerste al hartstikke blij met deze grote opkomst.
De datum van 23-05-2019 hebben we pas op 16-05-2019 (het 2e overleg van de
initiatiefnemers) bepaald. Wij wisten dat we niet iedereen op deze korte termijn konden
informeren. Wij hebben zeker ons best gedaan om toch zoveel mogelijk mensen te bereiken..
Dit zal inderdaad helaas niet bij iedereen gelukt zijn.
Wij willen jullie vragen als je mensen weet die graag geïnformeerd willen worden ze er op attent
te maken dat ze een mail kunnen sturen naar info@tegenwindstijbeemden.nl of één van de
initiatiefnemers te bellen.
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Om jullie op de hoogte te houden van de activiteiten/ontwikkelingen hebben we een mailinglijst
opgezet, een website en een facebook pagina aangemaakt.
www.tegenwindstijbeemden.nl
www.facebook.com/TegenwindStijbeemden
Hoe kan het bestaan dat er al 2,5 jaar ontwikkelingen zijn en dat het bij de omwonenden
niet bekend is?
Dat is bij ons niet bekend hoe dat kan.
Wij worden door het platform tegen windmolens uit Haren gewezen op de NLVOW.
(Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines)
Hier hebben we al contact mee gehad en zij kunnen mogelijk als adviseur van onze stichting
worden ingezet. Het platform uit Haren heeft bij De Geer het voorstel gedaan om insluiting van
dorpen tussen windmolenparken te voorkomen om binnen een afstand van 4 km geen andere
windparken toe te staan.
Naschrift:
Vraag op antwoord op de zienswijze ten aanzien van het windpark De Geer.
Q. Insluiting door meerdere windparken
1. Er zijn particuliere plannen voor een extra windpark in Stijbeemden tussen Haren en
Deursen. De gemeente moet beleid maken t.a.v. insluiting van woningen met andere
windparken. Deze criteria van insluiting moeten bijv. inhouden dat er een minimale afstand
van 4 km tussen verschillende windparken is. Dit lijkt een redelijke afstand. Dit om te
voorkomen dat woningen volledig omgeven worden door windparken. Dit is het advies van
de NLVOW en dit beleid wordt in de gemeente Emmen toegepast.
De vraag is of het maken van beleid nodig is. Wij zien hiertoe nu geen noodzaak. Voor een
mogelijk windpark in de Lithse, Rosmalense en Geffense Polder loopt een verkennend
onderzoek.
Maar dit park ligt ver van windpark Elzenburg-De Geer vandaan. De enige andere kansrijke
windmolenlocatie ligt bij Stijbeemden. Voor de locatie Stijbeemden is nog geen enkel bestuurlijk
besluit genomen. Niet duidelijk is dus of en hoe de gemeente hiermee verder gaat. Mochten we
hiermee verder gaan, dan zal interferentie tussen windpark Elzenburg-De Geer en windpark
Stijbeemden sowieso een belangrijk punt van aandacht en onderzoek zijn. Er is dan niet zo zeer
beleid nodig, maar een goede analyse van wat verantwoord is (welke minimale afstand). En
daarop moet dan besluitvorming over windpark Stijbeemden gebaseerd worden.
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Als de windmolens hoger worden dan de molens die tot nu toe zijn gebouwd, gaat de
grens van planschade dan ook verlegd worden?
Zie het antwoord hierboven betreffende de 800m grens die bij de afstemming t.a.v. overlast
voor omwonenden wordt gehanteerd.
Kun je rechtsbijstand inschakelen?
Als individueel persoon kun je rechtsbijstand inschakelen. De stichting Tegenwind Stijbeemden
i.o. kan geen gebruik maken van de rechtsbijstand van individuen.
Is er op de locatie tussen Lith Oss en Den Bosch minder weerstand voor het
windmolenpark?
Dat weten we natuurlijk niet. Maar hier lijken alle direct omwonenden als exploitant van de
molens betrokken te worden.
Hoe kunnen mensen zich opgeven bij de stichting?
Dit kan door dat kenbaar te maken via de mail: info@tegenwindstijbeemden.nl
Binnenkort plaatsen we een inschrijfformulier op onze website.
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