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Geadresseerde:
Aan het college van B&W en aan de gemeenteraad (aan beide)
*****

Toerisme of
Industri le energie locatie?
- we moeten een keuze maken!
Het project "Repowering Jacobahaven" is ecologisch zinloos en brengt de toekomst van het toerisme in onze regio / Banjaardstrand
in gevaar!
(Alle gedetailleerde informatie is terug te vinden op de website https://www.red-het-banjaardstrand.nl)
Veiligheid
De talloze ongevallen met windturbines bewijzen het gevaar van deze installaties. Daarom is een windturbine zonder voldoende
veiligheidsafstand tot het strand een veiligheidsrisico!
Slagschaduw & Geluid
Geen toerist en geen inwoner van Noord-Beveland wil slagschaduw en geluid van windturbines op het strand - dus het strand is taboe
voor windturbines!
Subsidie
De subsidies worden volledig misbruikt. In plaats van het toerisme in de regio als permanente bron van inkomsten voor iedereen te
garanderen, worden de toeristen verdreven!
De WHO heeft geluidshinder onlangs als een ziekte erkend in haar "Environmental Noise Guidelines for the European
Region (2018)".
Volgens die richtlijnen wordt voor windturbines een waarde van minder dan 45 dBa gegeven! Dat komt overeen met het "lawaai"
van lichte regen! Die waarde is al overschreden en met de nieuwe windturbines is volgens de projectontwikkelaars zelf ook die
gezondheidsbedreigende geluidsgrenswaarde overschreden!
En we kunnen er niet zeker van zijn dat de maximale hoogte 150 meter is. Op een evenement voor vakantiehuiseigenaren
georganiseerd door e-connection werden windturbines met een hoogte van 180 meter gepresenteerd en in het document
6Samenvatting Milieueffectrapportage Optimalisatie windparken Oosterscheldekering6 worden windturbines tot een hoogte van
215 meter schriftelijk vermeld.

Geen toerist en geen inwoner van Noord-Beveland wil slagschaduw en geluid van windturbines op het strand - dus het strand
is taboe voor windturbines!

Volgens het bestemmingsplan is dit een Landelijk Gebied - en zo moet het blijven!
Daarom vragen wij u dringend geen toestemming te geven aan de "Repowering Jacobahaven" en het Banjaardstrand in zijn huidige
schoonheid te behouden. Dit is de enige manier om toeristen naar ons mooie recreatiegebied te trekken de economische kracht van de
regio waarborgen.
Wij hopen dat u onze argumenten kunt volgen en danken u voor uw steun.
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