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Als eerste willen wij, ontkennen dat wij niet voor verbranding van fossiele 
brandstoffen zijn, maar juist voor duurzame energie, al dan niet in de vorm 
van windenergie. 
  
Tot voor kort waren de meeste bewoners van NT niet bekend met plannen 
van 9 extra windmolens zoals die onlangs zijn gepresenteerd.  Slechts een 
handje vol. Pas na een duidelijk foto in het Eilanden Nieuws (18 nov.), laat 
men de omvang duidelijk zien. Op foto paginabreed! Duidelijkheid! én 
goede informatievoorziening….. Misschien heeft het in de weg naar 
structuurvisie hier tot nu aan ontbroken? Waarom heeft men niet zulke 
plaatjes getoond ten tijde van het vaststellen van de structuurvisie? Of veel 
eerder. Dan had men eerder kunnen reageren tegen de gebieden. Daarom 
bleef het misschien stil vanuit NT. U zult zeggen; er zijn advertenties 
geplaatst, er zijn info avonden geweest, etc. Was het niet weer het 
zoveelste vinkje in de procedure…..en klaar?! Doorgaan “we moeten onze 
ambitie immers waarmaken”. Slechts een handje vol mensen (direct 
omwonenden) zijn actief benaderd met een briefje in de bus “aan de 
bewoners van”. Dat als de plannen er al concreet liggen!. Logisch dat na 
de dorpsraad vergadering van 14 nov. j.l. blijkt dat meer info 
gewenst is. “Wat gebeurt hier” (ontgoochelend!). De gemeente GO en 
initiatiefnemers zullen heus wel correct volgens het protocol 
hebben gehandeld, maar informatievoorziening van zo’n belangrijk iets 
moet krachtdadiger en duidelijker. 
  
Sinds 18 nov. j.l. heeft en aantal bewoners van NT en 
OT, geattendeerd door de recente plannen, binnen een week een huis aan 
huis foldering weten te organiseren en zie gelijk het resultaat; Een zeer 
druk bezochte info avond in OT (7 dec.) op eigen initiatief georganiseerd 
door verontruste omwonenden en nu dan deze avond hier (ruim 200 
aanwezigen) in navolging van 14nov. met nog grotere opkomst!. Daarnaast 
zijn afgelopen weken al een voorlopige 700 handtekeningen 
opgehaald. Het begint nu pas te “leven” in NT. U zult zeggen “dat is dan 
toch het probleem van Nieuwe Tongenaren”? Als men de krant niet leest of 
zich hierin niet verdiept. Verder het is rijkelijk laat. Dat klopt in basis, 
maar is niet reëel. De burgers dienen dan wel proactiever benaderd te 
worden met goede informatie voorziening als men zo iets “groots” gaat 
ontwikkelen of als de gemeente Goeree Overflakkee zulk een ambitie moet 



waarmaken richting Provincie en dat in onze “achtertuin” wil oplossen. De 
burger weet blijkbaar te weinig en dat is primair de verantwoording van de 
gemeente. 
  
Het feit dat hier vanavond zoveel mensen zijn en er de afgelopen week 
zoveel handtekeningen zijn verzameld getuigd van 
een duidelijke NEE tegen deze uitbreidingsplannen en geeft aan dat de 
inwoners van beide dorpen hier geen extra molens willen… vier is 
genoeg! Ondanks al het promotiemateriaal van de initiatiefnemers. Om 
dit signaal kan de gemeente GO niet heen en/of dit ontwijkend naast zich 
neerleggen. Hier ligt een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, 
college en wethouder(s). Laat ik het zo zeggen; veel bewoners zijn 
boos (soms woedend), verdrietig en teleurgesteld als men langs de deuren 
gaat voor handtekeningen. Nieuwe Tongenaren zijn een hard werkend 
volkje, van vroeger uit al, dat zich niet zo snel laat horen richting de 
overheden en zeker niet de barricades opgaat (misschien heeft men hier op 
gegokt?). Men is loyaal richting de lokale overheden, gaat trouw 
stemmen en betaalt ook gemeentelijke belastingen en wat krijgt men er 
voor terug? T.o.v. de groeikernen? Er wordt al jaren niets tot weinig 
geïnvesteerd in het dorp. De voorzieningen worden minder en/of zijn 
beperkt. In de nieuwbouwgebieden gebeurt al decennia niets dan 
alleen een herstructureringsplan door Woongoed en de op handen zijde 
WOZOCO…..pas na jaren! 
  
Waar zijn we wel goed voor? Om de omgeving hier (onderdeel van 
het eiland van rust en ruimte) te misbruiken en beide dorpen (NT alleen al 
ruim 2000 bewoners tellende) op te offeren a. ten gunste van de 
groeikernen, b. de toeristen die hier een paar weken vakantie komen 
houden, of c. de natuurgebieden met bijzondere vogels ed.? Hoe 
verdedigbaar dat ook kan zijn.  Maar, deze loyale houding van Nieuwe 
Tongenaren is iets om rekening mee te houden en niet iets om te 
misbruiken. Straks komen beide dorpen tussen te veel molens op te korte 
afstand. Neem nou eens een helicopterview van de situatie 
straks. Battenoert 4 stuks (aanwezig), De Krammer met 34 stuks (gegund) 
inclusief rode knipperlampen, Dan straks Anna Wilhelmina 
polder 8 stuks……En dan nog 9 extra onder tegen NT/OT aan? We 
komen rondom in de molens! Dan kan men toch niet ontkennen dat te veel 
gaat worden? 
  
In Den Bommel heeft men destijds in de structuurvisie nog wijzigingen 
kunnen doorvoeren en is daar het plan “Zuid” geschrapt. Daar wordt er 
geen één geplaatst. Mogelijk doordat er daar een aantal mensen waren die 
de politiek konden bewegen (lobby) en kon men daar toen al 
tegen protesteren met succes! Maar in de plannen Blaakweg is de afstand 
zeker niet langer dan bij Den Bommel het geval zou zijn geweest en daar 



stonden de molens gunstiger aan de noordkant van het eiland dan hier aan 
de zuidkant mbt geluid en slagschaduw. 
  
De huidige vier molens geven namelijk nu al overlast, al zal de 
initiatiefnemer dat ontkennen. Het voldoet toch aan alle wettelijke 
kaders? Buiten het feit of men deze molens lelijk of mooi vindt is er een 
belangrijk aspect wat telt, namelijk geluid! dat met de huidige molens al 
duidelijk waarneembaar is. Met name aan de rand van het dorp als het 
“aangewind” is. De positie van de molens  tov de dorpen is aan deze kant 
van het eiland een extra nadeel omdat de molens Zuid en ZuidWest van de 
beide dorpen staan. Daar overwegend de wind uit die hoek komt wordt 
het monotone zware geluid van de turbines ver gedragen richting 
de dorpen en eerder hoorbaar, hetgeen met 9 extraturbines (dichter bij de 
dorpen) exponentieel zal toenemen. Daar houden de tabellen van de MER 
geen rekening mee…..? 
Onacceptabel!! als men op rustige (zomer)dagen buiten zit om van de rust 
te genieten. Het dorp ligt namelijk nu aan de rand van een stiltegebied. 
Verder kan het ook gevolgen hebben voor de gezondheid zegt men. 
  
Concluderend willen we als Nieuwe Tongenaren in dankbaarheid 
van deze rust blijven genieten. Ons “eiland van rust en ruimte” is/was lange 
tijd een slogan van de gemeente, dat wordt nu bedreigd door moderne 
technieken. Als de molens er staan is het een voldongen feit en kan men 
niet meer terug en kan men alleen nog achteraf roepen “wie heeft daar 
politiek voor gezorgd destijds”? Daarom is zorgvuldig handelen een 
vereiste. Er is nu nog een weg terug. Juist voor de gemeente Goeree 
Overflakkee. Maar dan zal men wel een vuist moeten maken en lef moeten 
tonen. En zeggen “we zijn hier te ver doorgeschoten in het behalen 
van onze doelstellingen”. Alleen maar (te veel) oog gehad voor de eis van 
de provincie en plannen van de initiatiefnemers. De belangen van 
zoveel bewoners helaas op de tweede plek? U; Burgemeester, 
Wethouder(s), college en Gemeenteraad bent er in de eerste 
plaats voor uw bewoners die op u stemmen en niet voor ondernemers die 
lobby voeren om de molens toch maar zo ver mogelijk van hun 
economische activiteiten weg te houden onder al den niet plausibele 
argumenten. 
·         U bent primair verantwoordelijk voor uw beleid; 
·         U alleen kan dit nog tegen houden; 
·         Op U wordt een beroep gedaan dit te stoppen en terug te komen op 
de windparkgebieden zoals die in de structuurvisie verkeerd zijn bepaald en 
u kunt daar met het vaststellen van het bestemmingsplan rekening mee te 
houden. 
  
Daarvoor moet u wel politieke lef tonen en voor uw burgers gaan 
instaan. De bouwaanvraag van de bouwplannen en het 



bestemmingsplan worden deze maand ingediend 
vermeldt DeltaWind. HET moment om een heroverweging te maken als het 
bestemmingsplan ter visie wordt gelegd. HET moment om als overheden in 
actie te komen en als burger uw bezwaren in te dienen tegen het 
bestemmingsplan. Wij hebben hier vanavond geen partijen zitten die een 
technisch tegengeluid kunnen laten horen, die waren niet welkom. Jammer, 
die tegengeluiden zijn er zeker, maar het zou niet nodig moeten wezen om 
tot aan de Raad van State te moeten gaan…… 
  
En ja…voor DeltaWind zal dit een tegenvaller zijn, zoals de burger ook wel 
eens een tegenvaller heeft als een dakkapel of tuinhuisje wordt afgewezen, 
omdat het niet in het bestemmingsplan past. Al voldoet uw bouwplan 
misschien volledig aan de technische eisen, maar zeg nu eerlijk als de wet? 
zo’n molen van 150meter hoog al op een afstand van 450meter vanaf een 
woning toestaat….klopt er toch iets niet? Een afstand van 2km is reëel. De 
huidige staan op ca.1,5km. Straks op 900meter. Nu worden 
allerlei verzachtende zoethoudertjes voorgehouden als geluidscontouren, 
maximum dB’s, molens stil zetten voor bepaalde tijd irt. slagschaduw, etc. 
  
Maar, het is nog niet te laat! De bewoners van OT en NT willen er geen 
extra molens bij  dan de 4 die er al staan en De Krammer waarvan 34 stuks 
zijn gegund. Dat zijn er genoeg! Had de gemeente daar niets aan kunnen 
doen? Het valt weliswaar buiten de gemeente- en provinciegrenzen, maar 
men lees nergens dat men hier op bestuurlijk nivo tegen heeft geageerd. 
Dus OT en NT hebben hun portie wel gehad als de Krammer er staat. 
  
Zoals ik al begon. Niemand is hier tegen duurzame windenergie al kun je 
tegenover deze vorm van energieopwekking vraagtekens zetten tov andere 
duurzame bronnen. Een ieder snapt dat de 
gemeente hier een noodzakelijke taak heeft op gekregen deze molens te 
verdelen over het eiland. Maar dit raakt NT en OT buiten proportioneel. Wij 
pleiten; GEEN extra molens, GEEN dubbele rij zo dicht bij het dorp. Wij 
rekenen op uw medewerking! 
 
	


