
swgb staat voor onderstaande tekst en is bedoeld voor het tweede 

invulveld van de enquête “Zon en Wind” op pag 4. Desgewenst kunt u 

knippen en plakken. U kunt ook gewoon swgb invullen. Wij zorgen dan

dat de bijbehorende tekst bij de gemeente bekend is.

1. Ik wil niet dat een instemming met een windturbine van 175 m gebruikt 

wordt om een turbine van 240 m te legitimeren. Via de chat kreeg ik 

daarover geen uitsluitsel. De gemeente sluit in de uitwerking van deze 

enquête echter turbines van 240 m niet uit, volgens dezelfde chat. Ik 

vind dit oneigenlijk gebruik.

2. Ik wil het hele Geingebied uitsluiten. Er zijn twee resterende stukjes 

Geingebied die niet onder Werelderfgoed vallen. Ik wil die allebei 

uitsluiten maar dat kan niet. Bovendien wordt niet duidelijk hoe groot het

gebied is dat ik probeer uit te sluiten. De enquête schiet hier te kort.

3. Ik protesteer tegen de verplichting om cookies toe te staan voor dat ik 

de enquête kan invullen. Burgers moeten met de overheid kunnen 

communiceren zonder ongewenste cookies te moeten aanvaarden. Dat 

gebeurt zelfs bij de belastingdienst niet.

4. Ik protesteer tegen het gebruik van mijn ip-adres. Dat behoort tot de 

privacy gevoelige data. Ik geef hier geen toestemming voor. Het 

doorgeven hiervan aan een particulier bedrijf vind ik uit den boze.

5. De enquête is op geen enkele manier beveiligd tegen oneigenlijk gebruik.

Er staan grote belangen op het spel voor de windindustrie. Niemand weet

hoe en hoeveel er wordt gemanipuleerd. Kinderen kunnen de enquête 

invullen als spelletje. Mensen kunnen de enquête zo vaak invullen als ze 

willen. Bijvoorbeeld via 4G netwerkverbinding of VPN.

6. De gemeente heeft nagelaten eerst criteria op te stellen welke 

landschappelijke  waarden en andere belangen ze wil ontzien. Ze laat het

hele proces van afwegingen maken over aan de burgers. Die zijn daar 

helemaal niet voor toegerust. De burger heeft geen verstand van 

TWh/jaar. De gemeenteraad is gekozen om dit soort afwegingen te 

maken. Daarna kan de burger zich uitspreken via een proces van 

inspraak over een samenhangend voorstel.


