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Onderwerp: Verkeersveiligheid  en overlast door lichtvervuiling WP Geefsweer e.o.. 

Geacht college, 
 
Hierbij willen wij u attenderen op een onveilige verkeerssituatie die in  de avond- en 
nachturen wordt veroorzaakt door een zee van rode lampen op de windmolens van het 
Windpark Geefsweer. Bijgaand een korte toelichting op de overlastdossiers. 
 

Geluidsoverlast  
Met regelmaat  hebben omwonenden van de windmolenparken hinder van 
windturbinegeluid. 
Recentelijk, vrijdagavond 29 januari, was de overlast van dien aard dat het menig 
omwonende uit de slaap heeft gehouden. Het geluidsniveau op de woninggevel, zoals wij 
hebben begrepen, heeft ruimschoots de wettelijke norm overschreden. Dit baart mensen 
zorgen.  

Een aantal klachten van omwonenden, maar ook uit verder weg liggende plaatsen zijn 
volgens onze informatie  inmiddels ingediend. Mensen ervaren o.a. trillingen in huis en 
lichaam, slapen slecht, stress en horen bij bepaalde weersomstandigheden een zwiepend 
geluid en bromtoon. Hoewel een nulmeting helaas niet meer mogelijk is vragen wij u toch om 
eveneens voor de bestaande windparken in de regio geluidsmetingen te laten doen om aan 
de hand van de uitkomsten (gezondheidsrisico’s) te bepalen of maatregelen noodzakelijk 
zijn.  

 Verkeersonveiligheid  
- IJsafzetting   

Ook hebben wij van verkeersdeelnemers vernomen dat er stukken ijs van de wieken 
van de turbines tot op de rijbaan worden geslingerd, wat eveneens hinderlijke en 
gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg kan hebben. Op 29 januari zou dat weer het 
geval zijn geweest. Dit leidt tot uiterst gevaarlijke situaties.  
 

  Lichtoverlast  
Van diverse zijden, maar ook door eigen waarneming en ervaring, hebben ons 
berichten bereikt dat veel bestuurders van motorvoertuigen in de avond- en 
nachtelijke uren door de knipperende rode en witte lampen zodanig worden afgeleid 
dat stuurcorrecties moeten worden gedaan om niet in de berm terecht te komen. 
Ongelukken moeten daarom niet worden uitgesloten en worden voorkomen door het 
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nemen van preventieve maatregelen. Hierover is inmiddels de nodige media-
aandacht geweest en eveneens bij de verantwoordelijke gedeputeerde bekend. 

 
Wij zullen de mensen die ons over onveilige situaties benaderen  attenderen op het feit dat 
zij in voorkomende gevallen de politie kunnen benaderen. 
 

Helaas blijkt uit voorgaande dat over de impact van grote windparken op land, vaak 

gesitueerd in de directe nabijheid van  wegen en  bebouwing,  volgens velen niet of 

onvoldoende is nagedacht. 

Op  door de gemeente georganiseerde informatieavonden heeft de toenmalige 

verantwoordelijke wethouder Rijzebol  en thans gedeputeerde aan bezorgde  burgers 

toegezegd dat de lampen op windmolens zodanig worden afgeschermd dat deze vanaf de 

grond niet te zien zullen zijn.  Mensen mochten niet  het gevoel hebben dat zij door 

nachtelijke industriële activiteiten  werden ingesloten. Helaas moeten wij  concluderen dat 

deze toezegging  niet is nagekomen wat een gemiste kans is. Wij zijn van mening dat  dit 

spoedig hersteld moet worden en niet kan wachten tot medio 2022.   

De overheid is grondwettelijk verplicht om zorg te dragen voor  in alle opzichten de veiligheid 

van haar burgers, waartoe wat ons betreft  ook maatregelen behoren om de enorme 

gevolgen voor burgers en fauna  door de gecreëerde  verkeersonveiligheid en  lichtvervuiling 

tegen te gaan.  Wij dringen hier ten zeerste op aan en doen hierbij dan ook een oproep om 

met andere bevoegde instanties aan genoemde onveilige situatie een einde te maken. 

Eveneens vrezen wij dat, mochten ondanks vele bezwaren een uitbreiding van het windpark 

Delfzijl Zuid toch worden gerealiseerd, er een identieke onveilige situatie  ontstaat als thans 

het geval is ten aanzien van Windpark Geefsweer. 

Dit is een onacceptabele ontwikkeling, waartegen veel burgers zich nu en in de toekomst 

zullen verzetten, aangezien  zich men meer en meer realiseert dat voor hen de leefbaarheid 

en gezondheid nog verder onder aanzienlijke druk zal komen te staan. Overlast is nu 

merkbaar.  Het is een terechte vrees dat dit zich in de nabije toekomst steeds meer zal 

manifesteren. 

Volledigheidshalve maken wij van de gelegenheid gebruik om u te informeren over het feit 

dat wij momenteel een brede dorpenalliantie aan het ontwerpen zijn. Dit orgaan zal samen 

met de diverse dorps- en bewonersorganisaties een rol vervullen met betrekking tot de 

Omgevingswet, burgerparticipatie zoals benoemd in het Nationaal Energieakkoord en 

bovenal als bewaker van het behoud van het Groninger Landschap. Dit alles vanuit het 

leefbaarheidsperspectief. Daarnaast zijn wij voornemens om in overleg met 

bewonersorganisaties leefbaarheidsprojecten te benoemen en adresseren. Dit ter 

compensatie voor de erosie aan het Groninger Landschap ten gevolge van o.a. 

windturbineparken. 

Wij sturen deze brief naar het provinciebestuur omdat onze ervaring met de  lokale politiek 

met betrekking tot de plaatsing van windturbines teleurstellend is geweest. Uiteraard zijn wij 

bereid om dit mede aan de hand van diverse documenten toe te lichten,. 

Voor de goede orde sturen wij een afschrift naar de gemeenteraad en college van B. en W. 

gemeente Eemsdelta , de  Provinciale Statenfracties, de Natuur- en Milieufederatie  
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Groningen,  de voorzitter van de provinciale veiligheidsregio de heer K. Schuiling en de 

Omgevingsdienst Groningen.  

Graag zien wij een spoedige reactie tegemoet.. 

Namens de Stichting Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl, 

 

w.g. Jan Wierenga (voorzitter)  

 

w.g. Albert Brons (secretaris) 

 


