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NEE, NEE, NEE, DIT WITLEN WII NIET!
Zottr MEGA windmolenpark pal voor de kust.

Het zicht op zee zal ingrijpend veranderen! Blijvend!

Eind maart dreigt door minister Kamp het desastreuze besluit genomen

te worden tot de bouw van een windturbinepark op slechts 5 km
(= 3 mijl) vanaf het strand. De wieken van de turbines reiken tot
170 meter, dat is bijna zo hoog als de Euromast in Rotterdam! Waarom?
Wegens energieafspraken in Europees verband en de veronderstelling,
dat plaatsing vlak onder de kust iets goedkoper uitvalt.

Alleen dan blijven kustbewoners, toeristen en dagrecreanten verschoond
van deze permanent storende elementen in hun prachtige uitzicht.
Het verder in de ondiepe Noordzee plaatsen van het honderden (!)

turbines tellende park levert bouwtechnisch geen problemen op; het
vergt slechts een langere kabel. De hieraan verbonden meerprijs van ca.

7,5o/o op het totale project wordt ruimschoots gecompenseerd door een

hoger rendement wegens een meer constante windfactor.

Wat is het effect op toerisme en werkgelegenheid van dit
vrijwel in de branding geplande windturbinepark?

Uit onderzoek in opdracht van de ministeries blijkt dat het kusttoerisme
ca.20 o/" zal teruglopen. Hierdoor kunnen 5900* arbeidsplaatsen
verloren gaan. Dit bedreigt onze badplaatsen in hun voortbestaan.
Inmiddels wordt iedereen wakker! Bewoners, ondernemers en toeristen.
(*5900 banen uit onderzoek v gemeenten, tot 13.000 uit cijfers van NBTC en Kon. Horeca Ned.)

De gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar

en Schouwen-Duiveland voeren een gezamenlijk beleid om dit'groene
park' achter de horizon geplaatst te krijgen.

Steun het behoud van dit unieke stuk Nederlandse natuur, van de

werkgelegenheid in de badplaatsen en de aantrekkingskracht van de

Hollandse kust.

Uw stem is onontbeerlijk. Samen staan we sterker en elke stem telt.

Teken s.v.p. vóór eind februari de petitie en stem via:

Schakel vooral ook uw
informeren en te laten

ww'w.vrijehorizon.nl
social media contacten in om anderen te
reageren!

masten zijn op ruim 40 km uit het zicht

18 km:90 m


