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Geachte Commissieleden,
Ik ben Jan-Gerd van Senden, een verontruste bewoner uit Zwijndrecht en spreek hier inzake de
Verklaring Van Geen Bezwaar met betrekking tot windturbines op Krabbepolder.
U vraagt naar de effecten van turbines op de bedrijfsomgeving en of dat acceptabel is? Het heeft
zowel effect op de bedrijfsomgeving als op de burgers in Zwijndrecht, met mogelijk ernstige
gezondheidsklachten als gevolg. De situatie in Zwijndrecht kan op deze manier vergelijkbaar met
die van Houten worden, waar turbines te dicht bij bebouwing en over water draaien. Een groot
deel van de burgers ervaart nog steeds serieuze tot ernstige overlast. In Houten is in de afgelopen
periode bewezen dat het rapport van de RIVM van 2009 over overlast van windturbines niet ‘wel
meevalt’, maar heel nauwkeurig klopt. Over water draagt geluid zelfs verder dan destijds
voorspeld. Waarom wordt de wetgeving vanwege laagfrequente tonen in Denemarken aangepast,
zodat de turbines op grotere afstand van bebouwing worden neergezet?

Collateral damage dan maar voor de burgers in Zwijndrecht? Is de gezondheid van ruim 200
Zwijndrechtenaren een acceptabele prijs voor het streven van Dordrecht om de energietransitie
te dienen? Want dat is de uitkomst van de berekeningen zoals het RIVM die destijds voorspeld
heeft. Heeft iemand van u ooit het RIVM rapport en de achtergronden gelezen? 17% van de
mensen tussen 1000 en 400m van een windturbine slapen niet of nauwelijks, oftewel: de
Zwijndrechtenaren op 600 meter.
Veiligheid. De drukste vaarroute van Europa. Als er geen risicovolle installaties op Krabbepolder
staan, dan geldt dat zeker niet voor wat er over het water voorbijkomt? De gemeente Zwijndrecht
heeft net haar bezorgdheid geuit met betrekking tot de combinatie drukke scheepvaart en
windturbines bij Binnenmaas.
Tja, de effecten door windturbines op de bedrijfsomgeving laten zich raden: er werken ook
burgers in deze omgeving. Ook zij kunnen gezondheidsklachten krijgen en overlast ervaren. Of
geldt overlast alleen voor nog te vestigen bedrijven? Bestaande bedrijven hebben er geen last van,
en als dat wel hebben, kunnen ze toch niet weg.
Zelfs de bestuursleden van Drechtse Wind willen blijkbaar geen windturbines in hun achtertuin.
De overlast is voor de overkant van het water, want daar wonen andere mensen. Dat geeft dus
niet. De Dordtenaren mogen ook nog eens participeren in de turbine, die de overlast exporteert
naar de overkant. De lusten voor Dordrecht, de lasten voor de ‘arme’ wijk van Zwijndrecht, met
de minste weerstand?
Commissieleden, ik vraag u dan ook antwoord te geven op de volgende vraag: Is de gezondheid
van ruim 200 Zwijndrechtenaren een acceptabele prijs voor het bewerkstelligen van deze kleine
stap in de Dordtse energie-transitie en het verlangen tot Dordtse participatie? Als u de hier
voorliggende verklaring van geen bezwaar goedkeurt, geeft u daarmee tevens aan dat u als
gemeenteraad de gezondheid van ruim 200 mensen net buiten uw gemeentegrens een
acceptabele prijs voor de Dordtse vooruitgang vindt.

