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’Fout schiet gat
in molenplan’
’Windmolens 2e Exloërmond kunnen helemaal
niet’
3

Door Bernd Otter
2e Exloërmond Er zit een ernstige
fout in het Drentse windmolenplan dat de totale capaciteit van de
in de provincie te plaatsen molens
moet beperken. Deze misser legt
een bom onder de keuze voor een
windparkje bij 2e ExloërmondZuid en daarmee feitelijk onder het
hele plan.
Dit beweren twee leden van protestgroep Platform Storm, die zich
hebben verdiept in de laagvliegroute voor straaljagers die bij Val-

¦ De laagvliegroute volgens
de provincie
Groningen
(lichtgroen) en
die volgens
Drenthe (donkerblauw)
verschillen.

thermond de Veenkoloniën doorkruist.
Joop Hommes en Hans Strating
zeggen in het tracé voor laagvliegoefeningen van Defensie een klein
verschil te hebben ontdekt. Klein,
maar met verstrekkende gevolgen.
Dat tracé bepaalt – samen met het
gebied van de Lofarantennes en de
woonhuizen – waar in ieder geval
geen windmolens kunnen komen.
Bij Defensie blijken twee versies te
bestaan: een route pal over Valthermond en eentje iets noordelijker
richting 2e Exloërmond.
De laatste wordt volgens de twee
bezwaarmakers tegen de windmolenplannen daadwerkelijk gebruikt. Joop Hommes woont bijna

onder die route en weet dat de laagvliegers nooit over Valthermond
gaan, maar net erlangs. Na enig
speuren en intensief contact met
Defensie blijkt waarom: de piloten
maken bij Gees een flauwe bocht.
Die staat niet op de laagvliegroute
waarvan de provincie en ook de initiatiefnemers van windpark De
Drentse Monden zijn uitgegaan.
Het kaartje van de provincie laat
net genoeg ruimte voor een klein
windpark tussen de laagvliegroute
en 2e Exloërmond. En dat stelt de
provincie dan ook voor als een van
de weinige locaties voor windmolens in Drenthe.
Volgens Hommes en Strating bestaat die ruimte helemaal niet, omdat de officiële laagvliegroute iets
noordelijker ligt. Erg slordig vinden
de speurders, te meer omdat de
provincie ondanks duidelijke aanwijzingen voor een belangrijke
fout vasthoudt aan de eigen versie.
Volgens Hommes en Strating is het
toch al overduidelijk dat er iets niet
klopt als je de laagvliegroute zoals
de provincie Groningen die hanteert koppelt aan de Drentse. Ze
passen niet op elkaar. "Straaljagers
maken bij de provinciegrens echt
niet een slinger", lacht Strating.
De provincie Drenthe blijft vooralsnog uitgaan van de kaart die
naar eigen zeggen door Defensie is
gecheckt. Wel zegt gedeputeerde
Rein Munniksma in een reactie dat
Defensie nog eens gevraagd is naar
de juiste versie en dat dat helder
moet worden voor de molenvisie
wordt vastgesteld.
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