College van B&W
Postbus 35
7711CM Dalfsen
Boskoop, 26 december 2017
Onderwerp: zienswijze plaatsing twee windturbines tussen de Meentjesweg en de Ebbenweg
te Nieuwleusen via een nieuw bestemmingsplan identificatienummer
NL.IMRO.0148.Bgem.Dlfshz10-on01 en een aanvrage voor een omgevingsvergunning
ingediend op 9 november 2017 B&W besluit Z/17/572006.
Deze aanvrage is ingediend door Westenwind 1 BV Westeinde 76, 7711CM Nieuwleusen.
Geacht College,
Wij hebben onlangs - op 3 december 2017 - een woonboerderij aan de Meeleweg XX te
Nieuwleusen gekocht, zonder kennis te dragen van deze lopende procedure rond de plaatsing
van twee windturbines in de directe omgeving van onze nieuwe woning.
De plaatsing van deze enorme windturbines op circa 1,5 - 2,0 km van ons perceel is ons rauw
op het dak gevallen. Wij hebben noch de kennis noch de tijd gehad om alle door u getrokken
conclusies voor wat de technische eigenschappen en gevolgen van plaatsing voor de directe
omgeving te kunnen beoordelen.
Wat we wel kunnen beoordelen zijn de verschrikkelijk ontsierende effecten van dergelijke
gigantische turbines op het kleinschalige agrarische landschap. Deze dingen horen daarin
gewoon niet thuis. Het is bizar om te constateren aan welke normen en eisen de turbines
moeten voldoen, de kosten en tijd, die met de voorbereidingen zijn gemoeid om vervolgens
volstrekt voorbij te gaan aan het belangrijkste effect, te weten de aperte verrommeling van
het landschap en de ver reikende horizonvervuiling.
Deze turbines zijn in onze ogen volstrekt onacceptabel en horen dan ook niet in een
bestemmingsplan te worden mogelijk gemaakt. Dit leidt tot ruimtelijke en landschappelijke
willekeur en dat is helaas al op veel plaatsen h.t.l. waarneembaar. Onder de vlag van
“duurzaamheid”, gedreven door winstbejag van grondeigenaren en energiebedrijven wordt op
grote schaal ongebreidelde aantasting van ons landschap gelegaliseerd. En de burgers hebben
het maar te slikken.
Dit willekeurige plaatsingsbesluit opent de weg voor het gemeentebestuur om op tal van
andere locaties op het grondgebied – op exact dezelfde wijze – inwoners te overvallen met
deze extravagante voorzieningen.
De afweging of en waar je windturbines, zonneparken e.d. mogelijk maakt c.q. toestaat, vraagt
om een andere publiekrechtelijke benadering en toetsing , dan om dit via een wijziging van
een bestemmingsplan te doen.
Opmerkelijk tenslotte is dat bij de aanvrage voor de omgevingsvergunning er altijd wel
"deskundige" te vinden is die vanuit "welstand" positief adviseert. Hoe krijg je uit je pen, denkt
de burger dan.
Ik hoop dat u onze zienswijze serieus neemt en honoreert.

Hoogachtend,
ML

