Inspreektekst Stichting Bewonerscomité LindtWind
Openbare Vergadering Commissie Fysieke Leefomgeving Dordrecht 29 augustus 2017

Geachte Commissieleden,
Ik ben Jan Jochems, penningmeester Stichting Bewonerscomité LindtWind uit Zwijndrecht, en spreek hier
inzake de Verklaring Van Geen Bezwaar met betrekking tot windturbines op Krabbepolder.
Begin juni hebben wij u een brief, inclusief rapporten inzake de ernstige gezondheidsrisico’s van lage
frequentietonen voor de bewoners van de wijk Kort Ambacht gestuurd, met het dringende verzoek deze
verklaring niet af te geven. Geen reactie. Vanavond wordt er wel gesproken over de vraag, wat het effect is
van de turbines op de bedrijfsomgeving en of dat acceptabel is.
Zijn de effecten op een bedrijfsomgeving belangrijker dan de effecten op de gewone burger? Is het acceptabel
dat deze turbines, draaiend over water, op korte afstand staan van een hele woonwijk in Zwijndrecht? Op 600
meter terwijl de woonwijk in Dordrecht op ruim 1100 meter afstand ligt?
Acceptabel is schijnbaar wel gebruikt in het voortraject met andere Drechtstedengemeenten, waaronder
Dordrecht zelf: de Merwedezone is – ondanks het feit dat deze al sinds jaar en dag in de provinciale stukken
staat – geruisloos afgevoerd, terwijl daar 40MW aan productie tegenover stond. Niemand hoor je hier meer
over, inclusief de provincie. Niet acceptabel dus? En dus gewoon weg? Geen compensatie voor die verloren
MW? Terwijl op Groote Lindt in Zwijndrecht, de 6MW niet wordt kwijtgescholden?
Beter voor Dordt: het aantal windmolenlocaties op het Eiland van Dordrecht moet beperkt blijven tot de zone
langs de Kil en Merwedezone.
Dordtse Kil is de provinciale locatie voor windturbines. Dordtse Kil III willen de ondernemers niet omdat de
bedrijven dan wegblijven en de leefbaarheid van de werknemers wordt aangetast.
De Merwedezone is afgevallen vanwege negatieve effecten op veiligheid, geluid en slagschaduw. Daarnaast
is in het voortraject veel maatschappelijke weerstand bij bewoners ondervonden.
Duivelseiland en Krabbepolder: deze terreinen zijn ver gelegen van woonbebouwing of andere kwetsbare
(natuur)functies en zijn reeds een geluids-gezoneerd industrieterrein. Ver weg van Dordtse woonbebouwing
en dus: windturbines.
Zwijndrecht en Dordrecht, De Drechtsteden: niemand heeft iets afgestemd met de bewoners van Kort
Ambacht. Is dat acceptabel? Als onderdeel van diezelfde Drechtsteden, die allemaal ‘ontsnappen’ aan de
windturbines en de overlast, die dus kennelijk wel collectief onderkend wordt, behalve voor deze wijk.
Drechtsteden willen koste wat het kost duurzaam zijn, maar blijkbaar niet als het de portemonnee raakt of de
overlast in de eigen achtertuin plaatsvindt. Grond die niet verkocht kan worden, economische opgaven die
leidend zijn, de relatie goed houden met buurgemeenten? En de leefbaarheid? Gezondheid? Staan die alleen
ter discussie, als het niet over windturbines gaat? Wel over GenX, fijnstof N3, industrieterrein Dordtse Kil IV
en de Energietransitie?
Commissieleden, ik vraag u heel dringend, geef die Verklaring NIET af.

