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Oude- en Nieuwe-Tonge komen in opstand tegen meer 
windturbines 
 
NIEUWE-TONGE – Het bleef lang stil. De inwoners van Nieuwe-Tonge 
zijn harde werkers en gezagsgetrouw, maar nu zijn ze wakker 
geworden. Geen nieuwe windmolens willen ze. “Ik heb nu al last van 
het geluid”, zeggen meerdere inwoners. Ook vinden de bewoners dat 
de gemeente pro-actiever informatie met de bewoners had moeten 
delen. Meer info: https://www.youtube.com/watch?v=w3Cgr8V5leA  
 

 
Lennaard Seriese geeft een presentatie over de gang van zaken 
 
Op 19 december was een extra informatieavond in Elim, georganiseerd 
door de Dorpsraad, over de voorgenomen uitbreiding van het Windpark 
Battenoert. Het vergde best wat moed van wethouder Tollenaar, 
duurzaamheidsambtenaar Lennard Seriese en Andries Middelbos van 
Deltawind om in ‘het hol van de leeuw’ rustig te blijven en redelijke 
antwoorden te geven op de vragen en wanhopige opmerkingen. 
 
Na de presentaties door Seriese en Middelbos gaf voorzitter Dorpsraad 
Anne-Karin Guijt het woord aan de zaal. Daar moest ze streng in zijn en dat 
ging haar goed af. De microfoon werd niet afgegeven en schreeuwers 
elders in de zaal werden tot kalmte gemaand. Er waren veel vragen, over 



slagschaduw, geluid en gezondheidsaspecten. Meerdere bewoners vinden 
de afstand tot de dorpskern te klein. Er zijn bewoners die nu als last hebben 
van het geluid. Zowel op de Zuiddijk als in de Klinkelandseweg. Aangezien 
de tweede rij van het plan, dichterbij de kern komt, verwachten de inwoners 
nog meer overlast. En waarom is er geen rekening gehouden met park 
Krammer? “Het geluid wordt door de molens op Battenoert versterkt”, wist 
een inspreker te melden. 
 
Windopgave 
Wethouder Tollenaar stelt dat als de gemeente de windopdracht van de 
provincie niet uitvoert, de provincie dan het heft in handen zal nemen. Hij is 
al zeker twintig keer naar het Provinciehuis geweest. Daarop werd vanuit 
de zaal gevraagd wat de inwoners kunnen doen om Tollenaar in zijn 
onderhandelingen met de provincie te steunen. Daar kwam geen duidelijk 
antwoord op. Inmiddels zijn, alleen al in Nieuwe-Tonge in enkele dagen tijd 
750 handtekeningen gezet onder de actie: Stop  uitbreiding windmolens 
Oude-Tonge. 
 
Middelbos benadrukt dat Deltawind graag laat zien waar het mee bezig is 
en tussentijds diverse informatieavonden heeft belegd voor de 
omwonenden. Deltawind heeft één molen in het plan laten varen en ook de 
planschaderegeling aangepast in het voordeel van de omwonenden. Hij 
nodigt de inwoners uit om lid te worden van de coöperatie zodat zij naast 
de lasten ook kunnen profiteren- via winstdeling -  van de lusten. Dit werd 
door enkele aanwezigen als verkooppraatje weggezet. 
 
Duidelijk werd dat de aanwezigen voor het grootste deel, niet tegen 
windenergie zijn, maar wel boos zijn omdat de dorpjes Oude- en Nieuwe-
Tong onevenredig worden belast en waarom niet elders op het eiland zoals 
bijvoorbeeld tussen Herkingen en de Slikken. De bewoners die opmerkt dat 
de gemeente het dociele en gezagsgetrouwe Nieuwe-Tonge wel even kon 
opzadelen met zoveel molens, krijgt alle handen op elkaar. Ook wordt 
gevraagd naar alternatieven voor windmolens die mogelijk over enige tijd 
achterhaald zijn. Leen Mooyaart uit Oude-Tonge meent een betere 
oplossing te hebben voor energieopwekking. Hij wil graag in gesprek met 
Deltawind. 
 
Dat de gemeenteraad het plangebied heeft vastgesteld, kan toch ook weer 
ongedaan gemaakt worden, vinden de aanwezigen. Tollenaar belooft, zoals 
te doen gebruikelijk,  alle opmerkingen en bezwaren mee te nemen en 
drukt de bewoners op het hart zoveel mogelijk hun zienswijzen in te dienen 
wanneer de publicaties in de lokale bladen worden gepubliceerd. 
	


