
 

 

Persbericht 

Veenkoloniën, 19 december 2012 

Reactie Tegenwind Veenkoloniën op concept Gebiedsvisie Windturbines provincie Drenthe 

Ook minder windturbines geven overlast in uniek gebied  

Hoewel in de concept Gebiedsvisie Windturbines van de provincie Drenthe en 4 gemeenten het 

aantal op te stellen industriële windturbines in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn fors 

verminderd is ten opzichte van de plannen voor de windparken Oostermoer en Drentse Monden, 

blijft Tegenwind Veenkoloniën zich voor de belangen van de bewoners van het betreffende unieke 

gebied inzetten. 

Tegenwind Veenkoloniën gaat voor nul windturbines, maar als dat geen optie is, zijn voorkómen 

van geluidsoverlast en klachten als gevolg van laagfrequent geluid, en het regelen van 

compensatie voor verminderd woongenot, waardedaling van woningen en overige kosten 

blijvende actiepunten. 

De plannen voor windparken Oostermoer en Drentse Monden behelzen ruim 600 MW, in de 

gebiedsvisie gaat het over 3 clusters van ongeveer 40 MW. Hoewel dat een belangrijke vermindering 

van de overlast zal betekenen, houdt het nog niet in dat Tegenwind Veenkoloniën de belangen van 

de bewoners in het gebied voldoende geborgd ziet. 

Tijdens het proces om tot de gebiedsvisie te komen, mochten ook vertegenwoordigers van 

Tegenwind Veenkoloniën regelmatig aanschuiven. Daarbij zijn veel tips en suggesties gegeven om de 

overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Veel van deze suggesties zijn echter niet 

in deze gebiedsvisie tot uitdrukking gekomen. 

Tegenwind Veenkoloniën heeft er onder andere op aangedrongen om de afstand tot de woningen zo 

groot mogelijk te houden. In de gebiedsvisie zijn de geplande windturbines geclusterd op 3 plaatsen.  

Een cluster voorziet helaas niet in deze maximale afstand, waardoor er tot op 500 meter van een 

woning een industriële windturbine mag worden geplaatst.  

Ook is er aangedrongen om grote kernen als Nieuw-Buinen en Stadskanaal te ontzien. De cluster bij 

het Agro-park in Nieuw-Buinen voorziet daar niet in en zal daardoor ernstige overlast bezorgen aan 

duizenden bewoners. 



Daarnaast is aan de provincie gevraagd om in de gebiedsvisie een financiële  compensatie op te 

nemen voor alle bewoners die overlast gaan ondervinden van de windturbines. Dit is compensatie 

voor verminderd woongenot, waardedaling woning en overige kosten. Helaas is dit niet terug te 

vinden in de concept gebiedsvisie. 

Wanneer draagvlak onder de bevolking echt belangrijk wordt geacht zouden de eventueel te 

plaatsen windturbines vanuit een coöperatie beheerd moeten worden, onder de voorwaarde dat 30 

tot 40 % van deze coöperatie in eigendom is en bestuurd wordt door de omwonenden. Dit punt is 

niet verwoord in de concept gebiedsvisie en dat is volgens Tegenwind Veenkoloniën een gemiste 

kans. 

Als laatste is er geen aandacht besteed aan de gezondheidsklachten die industriële windturbines 

kunnen veroorzaken.  De Nederlandse overheid heeft hierover nog onvoldoende kennis en er 

nauwelijks onderzoek naar laten verrichten. Tegenwind Veenkoloniën vindt het absoluut 

onacceptabel dat bestuurders op deze wankele basis beslissingen nemen die mogelijk grote risico’s 

voor omwonenden inhouden.  Nederland heeft momenteel op het gebied van hoorbaar en 

laagfrequent geluid in Europa voor omwonenden de slechtste regelgeving. 

De bovenstaande bezwaren zijn een eerste reactie. Uiteraard zal Tegenwind Veenkoloniën de 

concept gebiedsvisie nog goed bestuderen om in januari een gedegen zienswijze in te dienen. Daarbij 

zullen de bezwaren van de actiegroep aan de Statenleden van de Provincie Drenthe kenbaar worden 

gemaakt.  

Tegenwind Veenkoloniën adviseert omwonenden zich goed te informeren en bezwaren in januari in 

een zienswijze kenbaar te maken. Elk bezwaar / zienswijze is zinvol en zal aantonen dat deze 

windturbines onder deze voorwaarden niet in onze woonomgeving geplaatst kunnen worden. Hoe 

meer zienswijzen, hoe hoger de druk op de provincie om het concept van de gebiedsvisie aan te 

passen. 

Meer achtergrondinformatie, onder andere over het indienen van een zienswijze, kunt u vinden op 

de website van Tegenwind Veenkoloniën, www.tegenwindveenkolonien.nl . 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over Tegenwind Veenkoloniën kunt u terecht bij de heer Rob Rietveld, 

woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën, 06 – 463 750 95. 

http://www.tegenwindveenkolonien.nl/

