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Bijeenkomst bewoners Eemshaven – West  
Hotel Ekamper 

 
20 augustus 2020 

 
 
In dit verslag beschrijft Vattenfall de door de bewoners ingebrachte punten en gestelde vragen 
op een door Vattenfall georganiseerde bijeenkomst op 20 augustus jongstleden. Uitgenodigd 
waren de bewoners in een straal van 1500m rondom het zoekgebied voor de turbines van de 
1e fase van het project Eemshaven – West. Bewoners konden tussen 14:00u – 21:00u binnen 
lopen in hotel Ekamper. De projectleider en omgevingsmanager van Vattenfall voor het project 
waren aanwezig om een toelichting te geven op de plannen en eventuele vragen te 
beantwoorden.  
 
In totaal zijn 18 mensen langs gekomen, 14 van de 19 uitgenodigde adressen waren 
aanwezig. Daarnaast zijn ook twee medewerkers van de gemeente Het Hogeland in het begin 
van de middag aanwezig geweest. Uit privacy overwegingen en omdat dit verslag ook extern 
wordt gedeeld zullen wij geen concretere verwijzing maken naar de personen die bij de 
bijeenkomst waren. 
 
De basis van de door Vattenfall verstrekte informatie betrof een presentatie die wij met dit 
verslag meesturen. In het verslag zelf zullen wij hierna per thema de ingebrachte punten 
beschrijven. Tot slot geven wij de gemaakte afspraken weer. 
 
Het plan 
Bewoners hebben duidelijk aangegeven niet te zitten wachten op de komst van windturbines. 
Dit leidt volgens hen tot de verindustrialisering van het landschap. Bewoners vrezen de 
effecten van de komst van het windpark op de waarde van hun huis. Wel geven zij aan dat zij 
er vanuit gaan dat de plannen toch doorgaan. In dat geval moet er een goede regeling voor 
hen tegenover staan. Voor een aantal geldt dat het nu vrije uitzicht met de komst van een 
windpark wordt belemmerd. Daarin wordt meegegeven dat een 1500m grens vanaf één van 
de mogelijke turbines daar geen recht aan doet. De bewoners geven aan zelf niet te zijn 
gehoord over de invulling van het gebied en willen niet aangekeken worden op het standpunt 
van de gemeente dat het gebied niet optimaal zou kunnen worden ingevuld.  
 
Gezondheid 
Bewoners geven aan zich zorgen te maken om geluid, slagschaduw en zicht. Daarbij wijzen 
zij er op dat planten en dieren belangrijker zijn dan mensen omdat gezondheid niet wordt 
meegenomen in het MER. Vattenfall geeft aan dat gezondheid op verschillende manieren 
wordt onderzocht en dat er wettelijke normen zijn waaraan het windpark zich uiteindelijk dient 
te houden. Dit geldt voor geluid en slagschaduw. Daarnaast wordt gezondheid an sich 
kwalitatief beschreven in het MER. 
 
Één van de bewoners geeft aan bekend te zijn met studies die wijzen op risico’s van 
laagfrequent geluid. Vattenfall geeft daarbij aan dat dit een terugkerende zorg is van bewoners 
bij windplannen, maar dat dit goed is onderzocht en dat laagfrequent geluid onderdeel is van 
de berekeningen die worden gemaakt in het MER.  
 
Tot slot geven bewoners aan hinder te ondervinden van een bestaande windturbine op de 
Emmaweg. Sanering van deze turbine is geen onderdeel van de plannen. 
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Meeprofiteren/ Coöperatie Oudeschip en Omstreken 
Vattenfall licht toe dat er drie manieren  zijn om mee te profiteren van het windpark. Dat zijn de 
gebiedsgebonden bijdrage, de voorziene dorpsmolens en de eigen bijdrage van de 
grondeigenaren en Vattenfall die afhankelijk is van de uiteindelijke omvang en productie van 
het windpark. Voor een uitgebreidere beschrijving van de losse elementen verwijzen wij naar 
de presentatie. De bewoners zijn duidelijk over hoe zij de verdeling zien. Dat hebben ze ook 
meerdere keren in gesprekken met Vattenfall, Stichting Eemswind, de provincie Groningen en 
de Klankbordgroep Oudeschip aangegeven. De bewoners willen dat de bijdragen van het 
windpark in de eigen directe omgeving blijven. Er mag volgens hen geen geld naar Oudeschip 
en/of andere kernen rondom andere windparken die verder weg staan. Ook als een 
Coöperatie Oudeschip en Omstreken alleen dient om de middelen uit te keren zien zij dat niet 
zitten.  
 
Vattenfall geeft hierbij aan dat het in het belang van het project is om bijdragen die zij betalen 
aan de provincie landen in het gebied zelf en niet ergens anders. Op vraag van de bewoners 
of zij in dat geval samen met Vattenfall kunnen optrekken is het antwoord ja. Vattenfall geeft 
daarbij wel aan dat er vertrouwen is dat de coöperatie Oudeschip en Omstreken dat weet te 
bewerkstelligen.  
 
De bewoners wijzen Vattenfall er op dat de positie in de coöperatie zwak is. Als er uiteindelijk 
gestemd moet worden over voorstellen dan legt het aantal leden en adressen in Valom het 
altijd af tegenover de andere leden, omdat dat er simpelweg veel meer zijn. De bewoners 
geven ook aan te overwegen om zelf een coöperatie op te richten. Vattenfall zegt dat er nog 
niets getekend is met de coöperatie Oudeschip en Omstreken maar dat de samenwerking wel 
wordt verkend. 
 
Het optreden van de Coöperatie Oudeschip en Omstreken heeft bij de bewoners weerstand 
opgeroepen. Volgens de bewoners worden er op dwingende toon gesprekken gevoerd over 
lidmaatschap van de coöperatie, daarnaast wordt er ook geschermd met lidmaatschap van 
een aantal mensen die dat uiteindelijk niet blijken te zijn. Vattenfall geeft aan zich zorgen te 
maken over deze berichtgeving. 
 

Afspraken 
De volgende afspraken zijn gemaakt: 
 

 Vattenfall maakt verslag op van de bijeenkomst en zal dat na afstemming met de 
bewoners ook delen met de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland.  

 Vattenfall stuurt ook de presentatie van deze bijeenkomst mee. 
 Vattenfall stuurt een aantal rapporten na over (laagfrequent) geluid. 
 Vattenfall en de bewoners zullen regelmatig (1x per 4-6 weken) bij elkaar komen om 

de voortgang van het project te bespreken. 
 Vattenfall organiseert deze bijeenkomsten in hotel Ekamper in Roodeschool en zal 

zorgen voor geluidsapparatuur bij deze bijeenkomsten. 
 De eerste bijeenkomst zal over de verschillende alternatieven (ontwerpen) voor het 

windpark gaan. 
 De bewoners zullen zich aanmelden voor de bijeenkomst over de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau die de provincie Groningen organiseert.  


