Tekst Tegenwind Terbroek commissie vergadering 4 maart 2020
Geachte voorzitter, wethouder en commissieleden,
Ik sta hier namens Tegenwind Terbroek, een actiegroep opgezet vanuit Plaatselijk Belang en
Terbroek Industriële Kring.
Wij constateren
- dat inwoners in Zwartebroek, Terschuur en omstreken ernstige hinder zullen ondervinden
door geluidsoverlast en slagschaduw van de hoge windturbines.
- dat de plaatsing van de 180 meter hoge windturbines, met daaromheen 2000m2 verharding
zullen leiden tot een ernstige aantasting van de natuur en ons landschap.
We begrijpen niet dat u ons landschap niet beter beschermd. In onze zienswijze benadrukken we
dan ook:
- Dat de locaties in Terbroek vallen binnen het Gelders Natuurnetwerk en Groene
Ontwikkelingszone.
- Dat deze locaties vol zitten met beschermde diersoorten.
- Dat het hier gaat om een cultuurhistorische landschap waarvoor allerlei maatregelen zijn
getroffen voor het behoud ervan
Onderschat niet hoeveel overlast en aantasting van ons landschap deze windturbines geven. Om u
hier indruk van te geven, verwijs ik u naar het recent onderzoek in opdracht van minister Wiebes
waaruit blijkt dat:
● Woningen binnen een straal van 2 kilometer vanaf deze windturbines gemiddeld met 5% in
waarde dalen
● En dichter bij de windturbines gemiddeld 10%
De waardedaling kan zelfs kan oplopen tot 23% voor oude landelijke woningen, die een groot deel
van hun waarde ontlenen aan het landschap, zo blijkt uit Duits onderzoek.
Kopers in Nederland en Duitsland zeggen dus: het landschap en de huizen tot 2 km rondom zo’n
windturbine waarderen wij 5% tot 23% lager dan zonder zo’n turbine. Dat zijn serieuze getallen! Dat
is ook waarom Duitsland inmiddels haar burgers met veel strengere afstandsnormen beschermd.
Ons verzoek aan u is daarom:
- kom op voor de belangen van uw omgeving en uw burgers
- en zet Terbroek in uw structuurvisie neer als ongeschikt voor het plaatsen van windturbines.
Dit verzoek maak ik namens meer dan 1150 mensen die binnen 2 weken tijd deze petitie hebben
ondertekend. En deze groep zal de komende tijd nog groter worden.
Marco van de Veen, namens Tegenwind Terbroek
Bijlage/links
- Presentatie impact windturbines op Terbroek: http://bit.ly/tegenwind-20feb
- Nederlands onderzoek waardedaling (dec 2019): http://bit.ly/nl-onderzoek
- Duits onderzoek waardedaling (jan 2019): http://bit.ly/duits-onderzoek
- Kaart met impact op waarde woningen: http://bit.ly/waardedaling
- Petitie: http://bit.ly/terbroek
- Zienswijze: http://bit.ly/zienswijze-mer

