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Kunt U mij uitleggen waarom windturbines nog steeds geplaatst worden onder het mom 

duurzaam, groen en co2 besparend. Deze molens veroorzaken o.a . horizonvervuiling, 

irritante bijgeluiden, slagschaduw, per MW +/- 175 kg kernafval, slaan vogels dood, 

behoorlijke waardevermindering van nabijstaande woningen, veroorzaken slapeloze nachten, 

beschadigd de  natuur ,voor sommige angst bij het naderen of voorbij rijden v.e. molen, er kan 

een stuk ijs of een wiek er vanaf vliegen , bij een calamiteit kan men alleen op afstand 

afwachtend toekijken en hopen dat de schade, rook, mens en dierenleed meevalt.  

En de co2 besparing wat belooft wordt halen ze langena niet. Het waait zeer regelmatig tot 

vaak onvoldoende, hierdoor blijven de centrales op volle kracht doorroken, dus ook tijdens 

het draaien v.d. windturbines . Dit moet wel we hebben altijd stroom nodig. De 

energieleveranciers weten dit. Maar de subsidies is de moeite waard om de belastingbetalers 

te misleiden door misbruik van de woorden groen en duurzaam te gebruiken. Zelfs gemeente 

Vianen  (een aandeel houder van Eneco ) hebben belang bij de molens, zelfs met +/- 1000. 

bezwaren gaat het gewoon door. Deze bezwaren zijn door Eneco behandeld ,terwijl deze op 

het gemeentehuis met ontvangsttekening afgeleverd zijn, de gemeente heeft hier niets mee 

gedaan, terwijl iemand een aanvraag doet voor een overdekt stuk land met behulp van 

zonnepanelen om z'n kippen op een betaalbare manier voor de 2e maal te behoeden van de 

vogel virus, hier kwamen maar 2 bezwaren op en de aanvraag werd door de gemeente 

afgewezen. Zo gaat dat met onze democratie. Ook b.v. wethouder hr v Wijnmalen die in het 

verleden de molens onzin vond, nu inmiddels een voorstel ligt dat er een paar molens op het 

landgoed v.h.Oudemannenhuis te plaatsen ,waar de wethouder hr. v. Wijnmalen een zeer 

belangrijke functie bezit, is nu 1  v.d. voorstemmers. Belangenverstrengeling is verboden in 

Nederland, behalve in vianen. In Vianen mag je ook als wethouder meestemmen als je er 

helemaal niets van weet, b.v. voorstemmen om niet afhankelijk te zijn van Russisch gas. Ik 

heb aan wethouder hr. Den Hertog gevraagd of hij weet wat de gevolgen zijn als de 

kolencentrales gesloten gaan worden, dit is toch het doel? co2 besparen?  Het gevolg zal zijn 

dat bij de vele momenten van weinig of geen wind de Gascentrales ingezet moeten gaan 

worden, dus heel veel meer gasverbruik  en op deze momenten ook veel meer co2 uitstoot, 

maar gas is wel schoner dan bio en kolen, maar het doel is co2 te verlagen en dat zal op deze 

manier niet lukken  

Het is ook een beetje vreemd dat de autofabriekanten beboet worden doordat ze gejokt hebben 

over de emissie uitstoot, en de windturbines eigenaren heel veel geld toekrijgen voor een nog 

grotere misleiding.  

Wat mij ook verbaasd dat in Utrecht de oudere diesels geweerd wordt, en dat je subsidie krijgt 

voor een pallet kachel,( bio noemen ze dit) dat het fijnstof zwaar versterkt wordt, wordt over 

gezwegen.  

Fijnstof is echt ongezond.    Is de overheid wel capabel? Wat een blunders hebben ze gemaakt 

.Ze nemen besluiten zonder voldoende onderzoek, en dit kost de belastingbetalers miljarden 

per jaar. Probeer eens contact op te nemen met de Groene Rekenkamer en een echte neutrale 

deskundige om achter de waarheid te komen.  

Wat groenlinks betreft, die hebben blijkbaar de zelfde geestelijke capaciteit als de wethouders 

als bij ons in Vianen .Kunt U begrijpen dat ik totaal geen vertrouwen meer heb in deze 

overheid. B.v. de subsidies die gegeven wordt o.a. aan enorme varkensstallen in het oosten 

met de bedoeling voor het welzijn van het dier, geloven jullie dit zelf?  Ik kan zo wel door 

blijven gaan.  Wat zonnepanelen betreft die kun je op platte daken plaatsen, dit stoort bijna 
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niemand en platte daken hebben we heel veel. Is het dan niet verstandiger om de subsidies 

hieraan wat extra te stimuleren i.p.v. de bijna nutteloze windturbines? Het randement van 

zonnepanelen  is op dit moment redelijk gelijk t.o.v.windturbines. Maar licht en zon is wel 

voorspelbaarder dan wind, dus betrouwbaarder. En zonnepanelen zijn in iedergeval veel 

minder gevaarlijk en nagenoeg niet  storend.  

Wij wandelen regelmatig in het gebied waar de beruchte windturbines  geplant zijn, dit is kort 

bij ons huis,  vaak zien we o.a. Ganzen, Zwanen, Ooievaars, eenden, af en toe Spechten  zelfs 

een IJsvogel en bij schemer de beschermde vleermuizen rondvliegen, als dier en natuur 

liefhebber is echt niet leuk dat een onschuldige vogel een klap van +/- 250 km / u  van 

een  nagenoeg nutteloze windturbine uit de lucht geslagen wordt . 

Ik verzoek u vriendelijk hierbij om a.u.b. mee te werken aan betere oplossingen als 

windturbines .We hebben in Nederland maar weinig constante natuurlijke krachten, misschien 

magneet motoren, een veilige thorium centrale, in combinatie met zonnepanelen, 

waterstofmotoren, waterkracht, enz . en wind kan ook meedoen maar niet op de manier zoals 

het nu gaat.  

Met vriendelijke groet van.  

Ario Stigter  

Biezenweg 12 

4124 ab Hagestein  

06 54730220   www.ikkijknooit@gmail.com  
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