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Geachte AB-leden, 

Tot onze verbijstering en grote schrik vernamen we deze week (29-11-2020) dat er op 9 december 

2020 een besluit genomen wordt door het bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s over het 

voornemen nog meer windmolens in onze leefomgeving te plaatsen.  

Na uitvoering van het windpark Oosterhorn (begin 2021 gereed) worden wij omsloten door deze 

enorme reuzen die zorgen voor slagschaduw, geluidsoverlast (mogelijk gezondheidsschade door 

laagfrequent geluid), lichtoverlast en landschapsvervuiling. 

Bij de verkiezingscampagne van de gemeenteraad van Eemsdelta bleek ook dat er geen draagvlak is 

voor nog meer windmolens in ons gebied. Zij waren erg laat met deze bewering, want het staat 

inmiddels bij ons vol en we dachten dat er niet meer bij kon, maar blijkbaar is het nog niet genoeg en 

zijn er plannen om ook nog een paar op de grens van onze dorpen en een Natura 2000 gebied te 

plaatsen, solitaire molens notabene! 

Het zoekgebied ligt tussen Delfzijl en Polder Breebaard-Johannes Kerkhovenpolder (gemeente 

Eemsdelta). Tot de Pier van Oterdum staat het vol. Mogelijke locatie is dan op de dijk bij Borgsweer 

en Termunten/Termunterzijl. De afstand tot de woningen komt dan binnen de 1000 meter, wat onze 

leefbaarheid en gezondheid niet ten goede komt. Daarbij hebben we nu richting het zuid-noord-

westen zicht op de molens. Onze noord-noord-oost-horizon zou met de molens van het 

waterschap/RWE ook nog eens vervuild worden. 

Het is een goed streven om als waterschap energieneutraal te willen worden, maar laat dit niet nog 

meer ten koste gaan van de omwonenden. Een goed alternatief voor het waterschap is om zich in te 

kopen in een bestaand windmolenpark of zonnepark. Het gaat immers niet om het zelf opwekken, 

maar om het afnemen van GvO’s. De opstalvergoeding zou natuurlijk mooi meegenomen zijn voor 

het waterschap, maar toch niet over de rug van de leefbaarheid en de aantasting van een prachtig 

natuurgebied?  

Als dorpsbelangen Borgsweer hopen we dat het Algemeen Bestuur inziet dat dit voorstel niet 

haalbaar is en dat zij hier niet mee zal instemmen. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Dorpsbelangen Borgsweer 

 

Bert Groenhagen, voorzitter   Riekus Köller, secretaris 
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