MANIFEST BALIJ WINDMOLEN VRIJ
Het Milieuonderzoek (PlanMER) is gedaan en de Gedeputeerde Staten heeft op basis
daarvan besloten dat De Balij de bestemming ‘Windmolenlocatie” kan krijgen.
10 argumenten waarom het niet kan
1.
2.

De Balij is zonder overleg met gemeenten en omwonenden meegenomen in
het onderzoek
Er is geen draagvlak bij omwonenden, gebruikers en gemeenten

De Balij voldoet niet aan de plaatsingscriteria van de provincie
3.
4.
5.

De windturbines komen niet langs de A12, omdat door de hogedruk
gasleiding deze op meer dan 250m afstand van de snelweg worden geplaatst,
midden in het Balijbos
De Balij ligt niet naast een grootschalig industriegebied, zoals
Staatsbosbeheer beweert
Indien gekozen wordt voor 2 i.p.v. 3 windturbines (vanwege slagschaduw en
geluid), wordt het landschap verrommeld. Minder dan 3 windturbines moeten
volgens de Provincie altijd in duidelijke relatie met ander turbines geplaatst
worden. Dat is in de Balij onmogelijk.

Pondera (onderzoeksbureau) trekt de verkeerde conclusies en maakt van
De Balij een kansrijke windenergielocatie
6.

7.

8.

9.
10.

Bij geluid en slagschaduw is het aantal gevoelige objecten tegen de kritische
grens aan. Indien de masthoogte van de windturbines hoger wordt (i.v.m.
bos), stijgt het aantal gevoelige objecten fors. De Balij is omgeven door grote
woonwijken. Desondanks is de conclusie: ‘kansrijk’;
Ecologie: in de Expertmeeting is geconstateerd, dat er hoge natuurwaarden
zijn (vogels en vleermuizen) die nadrukkelijk nader onderzoek vergen.
Desondanks is de conclusie: ‘kansrijk’. Uitgaand van de kennis van de lokale
natuurorganisaties is de Balij niet of weinig kansrijk.
Veiligheid: er ligt een hogedruk gasleiding in het gebied. Op onverantwoorde
manier worden grenzen van de veiligheid opgezocht. De hogedruk gasleiding
ligt op 25m van de spoorlijn en op 50m van de A12. Bij calamiteiten zullen
veel onschuldige passanten het (dodelijke) slachtoffer worden. Windturbine
delen vallen dan immers op deze hogedruk gasleiding, met zware
ontploffingen tot gevolg. Ten onrechte is de conclusie: mogelijk kansrijk;
Landschap: Er is volgens het onderzoek geen aansluiting bij bestaand
landschap mogelijk. Desondanks is de conclusie: “kansrijk, waarbij mitigatie
mogelijk lijkt”. Deze conclusie wordt niet nader toegelicht.
Recreatie: De Balij ligt geheel in beschermingscategorie 2 (gebied met
bijzondere waarden die de provincie in stand moet houden). Gezien de
oppervlakte van het natuur- en recreatiegebied De Balij (275ha) zullen
windturbines dit gebied verstoren en de ruimtelijke kwaliteit aantasten.
Compensatie in dit kleine gebied is een onmogelijke opgave. Voor de aanleg
moeten brede toegangswegen aangelegd en 5ha bos gekapt worden. Bos dat
als natuurlijke buffer aangeplant is tussen de A12, het natuurgebied en grote
woonwijken.
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