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Windmolens in Drenthe ter discussie 
 
ASSEN - De provincie Drenthe zegt in april 2010 'nee' tegen de komst van meer 
megastallen en wil flink inzetten op windenergie; naar een productie van 200 megawatt, 
wat neerkomt op 66 windmolens. Die windmolens zouden niet alleen tussen Emmen en 
Coevorden, maar ook in de Veenkoloniën geplaatst moeten kunnen worden. Dat zijn de 
meest opvallende punten uit een Omgevingsvisie van het college van Gedeputeerde 
Staten. Provinciale Staten praten hier in juni over. 
 
Onder druk van de Staten moesten GS kijken of er niet wat meer mogelijk is. De Staten 
hebben in 2008 via een D66-motie uitgesproken dat er in Drenthe meer windmolens 
moeten komen dan vijf stuks bij Coevorden. Maar het ís vooral gedeputeerde Anneke 
Haarsma, die niets voelt voor de lelijke windmolens in het Drentse landschap, die op de 
rem trapte. Defensie heeft toestemming om in Coevorden windmolens met een totaal 
vermogen van 15 megawatt te bouwen, maar ook daar staat nog niks. Daarmee zou 
Drenthe in één klap voldoen aan haar landelijke taakstelling in 2010. 
 
Een overzicht van het debat over windenergie in Drenthe en directe omgeving: 
 
13/10/1998 - De belangstelling voor windenergie in de gemeente Emmen neemt toe. 
Volgens wethouder Klaver willen met name boeren een windmolen bij hun bedrijf 
plaatsen. Inmiddels heeft de gemeente tientallen aanvragen voor windmolens 
ontvangen, maar de plannen kunnen niet uitgevoerd worden omdat de provincie hier 
niet mee akkoord gaat. En dat is tegen het zere been van wethouder Klaver. 
 
12/2/2001- Er komt mogelijk een windmolenpark in Coevorden. B en W' onderzoeken of 
het haalbaar is" Het plan is tien windmolens te plaatsen rond het Europark en het 
voormalige Navodepot. Volgens B & W zijn er in Coevorden diverse mensen en 
bedrijven die de molens willen exploiteren. 
 
5/12/2003 - Vier boeren willen ten noorden van Beilen zes grote windrnolens plaatsen 
langs de snelweg A28. Ze vragen de gemeente Midden-Drenthe om het plan te 
steunen. De provincie wil alleen windmolens toestaan bij Coevorden, omdat op andere 
plaatsen het landschap er teveel door wordt aangetast. Ook wethouder De Jonge van 
Midden-Drenthe heeft zo zijn twijfels. Toch legt hij het verzoek woensdag voor aan de 
gemeenteraad. Volgens De Jonge zien de boeren de bouw van de windmolens ais een 
bron van neveninkomsten. Gedeputeerde Dijks acht de kans klein dat er ooit 
windmolens gebouwd zullen worden langs de snelweg A28. 
 
4/2/2004 - De VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt het onjuist dat het ministerie van 
Defensie bij de munitie-opslag in Coevorden wil optreden als projectontwikkelaar en 
enkele windmolens wil bouwen. De Kamerleden De Krom en Van Baalen hebben de 
minísters van Economische Zaken en Defensie om een reactie gevraagd. De VVD-ers 
hebben op zich geen probleem met windmolens op defensieterreinen. Maar De Krom 
en Van Baalen willen niet dat Defensie als marktpartij opereert. 
 
20/4/2004 - Adviesbureau Groenraedt uit Enschede wil vier windmolenparken 
aanleggen in Drenthe. Het bureau heeft daartoe contracten gesloten met 36 boeren. 
Het gaat om een parken 
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tussen Beilen en Assen en twee bij Emmer-Compascuum en Nieuw-Buinen. 
Adviesbureau Groenraedt pleit voor een andere kijk op de rol van windenergie in 
Drenthe. Windmolens worden door de provincie vooral ervaren als storend in het 
landschap 
 
20/6/2004 - Er moet geen windmolenpark komen bij Nieuw-Buinen. Dat stellen 
burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn. Tijdens een vergadering van een 
Statencommissie over het provinciaal omgevingsplan ontstond verwarring over het 
standpunt van de gemeente. Maar volgens het college is dat college-standpunt helder. 
Binnen de grenzen van de gemeente moeten geen windmolens komen. En daarom 
werkt het college ook niet mee aan de plannen van de firma Groenraedt om bij boeren 
als vorm van neveninkomsten windmolens te plaatsen. De gemeenteraad moet nog wel 
een standpunt innemen. 
 
4/07/2004 - Emmen blijft protesteren tegen de Duitse plannen voor een windmolenpark 
aan de grens met Zwartemeer. Duitsland wil 22 windmolens plaatsen aan de grens met 
het hoogveenreservaat Bargerveen. De rechtbank wees eerder de bezwaren van onder 
meer Emmen, Staatsbosbeheer en de milieufederatie. 
 
22/3/2005 - De toekomst voor vogels in de omgeving van Coevorden ziet er zeer 
somber uit. Dat zegt vogelkenner Johan Poffers uit Haaksbergen. Volgens hem zullen 
de windmolens die gepland staan in natuurgebied Laarsche Bruck, aan de Duitse kant 
van het NAVO-terrein bij Coevorden, aan vele trekvogels het leven zal kosten. De 
windturbines komen namelijk precies op de trekroute van de vogels. Inmiddels heeft hij 
de trekroutes van de vogels in kaart gebracht, Daarmee wil de Hardenberger de 
gemeenteraad van Coevorden overtuigen dat nu de schadelijke vuilverbrander niet 
tegen is te houden, dan toch zeker de windmolens er niet ook nog bij mogen komen. 
 
28/4/2005 - De gemeente Ooststellingwerf wil acht windmolens van tachtig meter hoog 
bouwen langs de Frieslandroute tussen Oosterwolde en Appelscha. De inwoners 
kunnen zich via een enquête daarover uitspreken. Staatsbosbeheer is teleurgesteld, 
omdat er geen nader onderzoek komt naar de gevolgen van de plaatsing van 
windmolens bij het nationaal park Drents Friese Wold. Natuur- en milieuorganisaties  
hebben zonder succes de gemeenteraad van Ooststellingwerf gevraagd een milieu 
effect rapportage op te stellen. 
 
2/5/2005 - Binnen Gedeputeerde Staten ís verschil van mening over de bouw van 
windmolens in Drenthe. Defensie heeft toestemming om in Coevorden windmolens met 
een totaal vermogen van 15 megawatt te bouwen. Daarmee voldoet Drenthe in één 
klap aan haar landelijke taakstelling in 2010. En meer leek in Drenthe politiek niet 
haalbaar. Gedeputeerde Haarsma van ruimtelijke ordening is tegen nog meer lelijke 
windmolens. Maar milieugedeputeerde KIip zegt dat er best wel plekken te vinden zíjn 
waar windmolens geen grote gevolgen voor het landschap hebben. 
 
18/5/2005 - Provinciale staten staan niet langer afwijzend tegenover de bouw van meer 
windmolens in Drenthe. VVD-gedeputeerde Klíp wil meer windmolens dan alleen het 
beoogde parkje bij Coevorden. De fracties van VVD ,PvdA en D66 maken duidelijk dat 
dít voor hen zeker bespreekbaar is. Vooral de steun van de PvdA is opvallend omdat 
PvdA-gedeputeerde Haarsma fel tegen de komst van grote windmolens is 
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6/6/2005 - Uit de gehouden enquête over windmolens is gebleken dat het merendeel 
van de bevolking van Ooststellingswerf tegen het plaatsen van windturbines langs de 
N381  tussen Oosterwolde en Appelscha is. De opkomst was 65%. Hiervan stemde 
64% van de bevolking tegen en 36% van de bevolking voor de windmolens. Het 
onderzoek wordt stopgezet. 
 
21/11/2005 - Gedeputeerde staten hebben verschillende locaties in Drenthe op het oog 
voor de plaatsing van meer windmolens. De nog geheíme plekken zijn naar voren 
gekomen tijdens overleg met alle twaalf gemeenten. Op dit moment zíjn er alleen voor 
Coevorden vergevorderde plannen voor de bouw van vier grote molens 
 
25/11/2005 - De kans is klein dat er een wíndmolenpark komt tussen Havelte en 
Meppel. Het plan is afkomstig van 13 boeren die met het park hun bedrijf economisch 
willen versterken. Maar de gemeenten Meppel en Westerveld zien het plan niet zitten. 
Meppel mag nu van de provincie geen windmolenpark op het grondgebied hebben. 
Mocht dat veranderen, dan wil Meppel een eigen plan uitvoeren. 
 
16/3/2006 - Er komen niet méér windmolens bij in Drenthe. Alleen de aanleg van een 
windmolenpark in Coevorden gaat door. Dat blijkt uit de provinciale energienota, die het 
college van Gedeputeerde Staten vanmiddag heeft gepresenteerd. Het plaatsen van 
windmolens past niet in het Provinciaal Omgevings Plan en de gedeputeerden weigeren 
dat aan te passen. 
 
24/3/2006 - De Statenfractie van de PvdA staat lijnrecht tegenover gedeputeerde staten 
in het debat over windmolens. Dat bleek tijdens een PvdA-ledenvergadering in Beilen. 
De Statenfractie wil meer windmolens plaatsen dan alleen bij Coevorden. De fractie 
blijft er heils van overtuigd dat daarvoor geschikte plekken te vinden zijn. Op dat punt 
wijzen ze de energienota van GS af, waarin staat dat er geen molens geplaatst kunnen 
worden zonder dat er te veel afbreuk wordt gedaan aan het landschap. De Statenfractie 
betwijfelt ook of Drenthe zonder windmolens voldoet aan de Kyoto*taakstelling voor het 
winnen van duurzame energie. De PvdA-gedeputeerden Edelenbos en Haarsma lukte 
het niet de fractieleden op andere gedachten te brengen. 
 
3/4/2006 - Drenthe voldoet niet aan haar landelijke taak, als defensie vier windmolens 
bij Coevorden mag bouwen. Dat meldt het bedrijf K-Wind in Assen, dat windmolens 
bouwt. Daarom wil het bedrijf in Coevorden nog twee molens bijplaatsen, Volgens 
gedeputeerde staten wordt met de vier molens voldaan aan de taakstelling van het rijk. 
Drenthe moet 15 megawatt produceren. Maar uit alle documenten van defensie blijkt 
dat er vier molens van drie megawatt worden gebouwd. En dat is volgens Robert Jans 
van K-Wind toch opgeteld echt maar twaalf en niet vijftien megawatt. 
 
13/4/2006 - De PvdA houdt in een debat over de energienota nog een pleidooi voor een 
tweede park bij Emmen. Maar gedeputeerde Klip voelt er niets voor om het provinciaal 
omgevingsplan open te breken. In de geest van dat plan het volgens Klip wel mogelijk 
wat extra molens bij Coevorden te bouwen naast de vier molens die Defensie daar 
bouwt. 
  
15/6/2006 - De Milieufederatie Drenthe wil dat de gemeente Coevorden met een 
duidelijke visie komt over het te bouwen windmolenpark. De milieufederatie is niet tegen 
het bouwen van windmolens maar heeft wel een aantal specifieke bezwaren. 
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15/2/2007 - GroenLinks wil een haalbaarheidsonderzoek naar een windmolenpark in 
Meppel. Een mogelijkheid is de nieuwe zichtlocatie Noord, vlakbij de A32. De partij ziet 
zo’n windmolenpark als de aanzet tot de totstandkoming van een ecologisch 
bedrijventerrein, waar duurzame en innovatieve bedrijven zich kunnen vestigen. 
 
20/7/2006 - De provincie gaat veel te snel akkoord met de bouw van vier grote 
windmolens bij Coevorden. Dat vindt de Milieufederatie. Die organisatie vreest dat de 
molens ten koste gaan van het natuurgebied Laarsches Bruch. Ook moeten GS een 
onderzoek afwachten naar de gevolgen van de vier turbines op de vogels die hier in de 
winter zijn. Verder vindt de Milieufederatie dat de molens niet te zien mogen zijn vanuit 
het natuurgebied Bargerveen. Gedeputeerde Staten denken dat op twintig kilometer 
afstand die hinder wel mee zal vallen. Volgens GS zijn ook geen negatieve effecten op 
flora en fauna te verwachten. 
 
24/6/2007- Gedeputeerde Haarsma zit in politieke problemen. Provinciale Staten willen 
dat ze onderzoekt waar windmolens geplaatst kunnen worden. Een aangenomen motie 
van D66 in provinciale staten biedt de mogelijkheid om ook andere windparken in de 
provincie op te zetten. Haarsma en collega Klip zijn alleen bereid bij Coevorden nog 
meer windmolens toe te laten. Haarsma wil voorkomen dat het Drentse landschap 
verpest wordt. Ze probeerde tevergeefs de discussie op de lange baan te schuiven. 
Haarsma vond de voltallige staten tegenover haar, ook de VVD is nu voor windmolens. 
CDA-statenlid Wijbenga liet zich niet opnieuw afschepen door Haarsma 
 
27 /6/2007 - Gedeputeerde staten verruimen de mogelijkheden voor het plaatsen van 
grote windmolens. Tot dusver is alleen ingestemd met de bouw van een aantal molens 
door defensie in Coevorden. Maar nu wordt ook onderzocht of er molens in de 
gemeente Emmen kunnen worden geplaatst. Gedeputeerde Staten waren twee weken 
door alle Statenfracties onder druk gezet om meer ruimte te bieden voor windmolens. 
GS komen de staten nu dus een beetje tegemoet. Het zoekgebied wordt wat groter, 
maar blijft beperkt tot de gemeenten Coevorden en Emmen. GS gaan in overleg met 
beide gemeenten. 
 
1/2/2008 - Volgens burgemeester en wethouders van Meppel lopen de woningbouw- 
plannen in de toekomstige wijk Nieuwveense Landen gevaar als er windturbines 
worden geplaatst in de nationale parken van De Weerribben en De Wieden. Het 
Overijsselse provinciebestuur heeft vergunning verleend voor de vier windmolens en 
haalde een streep door de argumenten van natuurbeschermers, Volgens de 
natuurorganisaties loopt de purperreiger groot gevaar ais de windmolens er komen. 
 
14/2/2008 - GroenLinks heeft een brief gestuurd aan Provinciale Staten waarin ze 
vragen de mogelijkheid voor de realisatie van windmolens in Drenthe eens goed onder 
de loep te nemen. De regering wil dat Drenthe vijftien megawatt aan windenergie gaat 
produceren. In de afgelopen jaren heeft de provincie niet aan die eis kunnen voldoen en 
GroenLinks is bang dat dit ook dit jaar niet zal worden gehaald 
 
22/2/2008 - D66 Drenthe stelt voor om een landschapsarchitect opdracht te geven om 

Drenthe eens onder de loep te nemen en met aanbevelingen te komen waarin de 

provincie het plaatsen van windmolens verantwoord is. Verrommeling van het 
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landschap is volgens D66 te voorkomen door geclusterd te bouwen en de molens 

landschappelijk in te passen. 

31/5/2008 - De gemeente Hoogeveen wil de deur voor een toekomstig windpark niet in 
slot gooien. Burgemeester en wethouders hebben gedeputeerde staten schriftelijk 
verzocht de mogelijkheden voor windenergie niet op voorhand uit te sluiten. 
 
4/6/2008 - Omwonenden ervaren veel geluidsoverlast van windmolens. Zij vinden het 
zoevende geluid van de wieken veel hinderlijker dan het lawaai van auto’s, vliegtuigen 
of treinen, ook al produceren die evenveel decibel. Dat blijkt uit het project 
Windfarmperception van de Rijksuniversiteit Groningen 
 
10/6/2008 - Een ruime meerderheid van de inwoners van Drenthe is voor meer 
windmolens in de provincie. Dat blijkt uit onderzoek *  in opdracht van de Raedthuys 
Groep in Enschede, die zich bezighoudt met duurzame energie. De provincie Drenthe is 
voorzichtig met het plaatsen van windmolens, maar daar mag volgens menig Drent wel 
verandering in komen. Als meest aangewezen locaties noemen ze open veengebieden, 
agrarische gebieden, stroken langs snelwegen of de grensregio met Duitsland. Het 
onderzoek * wordt 18 september aangeboden aan GS (zie bijgevoegde TV-item). 
 

* OPM: CONCLUSIE VAN HET OPINIE ONDERZOEK WINDENERGIE VAN 
NEWCOM IS NIET JUIST  

       http://www.platformstorm.nl/werkgroepen/techniek  
 
**************************************************************************************************** 
12/6/2008 - De gemeente Assen heeft het nieuwe bestemmingsplan voor het 
buitengebied aangepast. Windmolens mogen niet. 
 
11/8/2008 - Bijna tweederde van de bouwprojecten voor windmolenparken loopt 
momenteel vast in de besluitvorming bij gemeenten. De projecten stranden vooral 
omdat bewoners, en daarmee ook lokale bestuurders bang zijn dat de windmolens voor 
overlast gaan zorgen, het landschap zullen ontsieren en dat de omliggende huizen 
minder waard worden. Dat blijkt uit een analyse van alle projecten die nu bij het 
ministerie van VROM bekend zijn 
 
28/8/2008 - Veendam heeft geen geschikte locaties waar windmolens geplaatst kunnen 
worden. Aldus B en W van Veendam, die hun opvatting over windmolens langs de N33 
nog maar eens schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de gedeputeerde staten van de 
provincie Groningen. De provincie wil, desnoods onder dwang, windmolens plaatsen 
langs de N33 in Veendam en Menterwolden 
 
15/10/2008 - Er is vanuit Duitsland verzet tegen de bouw van drie grote windmolens op 
een terrein van defensie bij Coevorden. Diverse bedrijven, maar ook de lokale Duitse 
overheid hebben geprotesteerd. 
 
24/4/2009 - Tegen het beleid van de provincie Drenthe in wil Assen een windmolenpark 
bouwen. De tientallen meters hoge windmolens, waarschijnlijk acht stuks, zouden 
moeten verrijzen in het nog te bouwen bedrijventerrein Assen- Zuíd. Wethouder 
Langius verwacht dat ze over vijf jaar in bedrijf zijn 

http://www.platformstorm.nl/werkgroepen/techniek
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8/5/2009 - De PvdA in de Drentse Staten wil eindelijk eens werk maken van 

windmolenparken in Drenthe. Dat zegt PvdA-woordvoerder Hans Hornstra, naar 

aanleiding van een opgelaaide discussie rond windmolens in de provincie. Eddy 

Veenstra, PvdA-fractievoorzitter in provinciale staten, is niet op voorhand tegen het plan 

van het Asser stadsbestuur om langs de A28 een windmolenpark te bouwen. 

12/5/2009 – Gedeputeerde Haarsma (PvdA) is tegen het plan voor molens bij Assen en 

Tynaarlo zo zegt ze in Drents Diep. Ze denkt positiever over parken in Coevorden, 

Emmen en de Veenkoloniën. GroenLinks Tynaarlo denkt dat een lint van windmolens 

langs de A28 voldoende elektriciteit oplevert voor heel Tynaarlo. GroenLinks vindt dat 

er ook meer werk gemaakt moet worden van duurzame energie. 

28/7/2009 - Het meest verrommelde stukje Drenthe ligt volgens de Milieufederatie 
Drenthe net over de grens in Duitsland. Het gaat om windmolens die daar staan en die 
het natuurgebied Bargerveen ontsieren. Dat is de uitkomst van de campagne 'Verknipt 
landschap' van de milieufederatie. 
 
26/11/2009 - De provincie wil in de Zuidoosthoek van Drenthe tussen de 15 en 20 
windmolens realiseren: samen zijn die goed voor 60 megawatt energie. De 
gedeputeerden Haarsma en Klip hebben daarover afspraken gemaakt met de 
gemeenten Emmen en Coevorden. 
 
23/1/2010 - Gedeputeerde Anneke Haarsma heeft volgens fractievoorzitter Jan 
Langenkamp van GroenLinks een klap van de molen gehad. Haarsma meldt in het 
Dagblad van het Noorden dat ze een wildgroei van windmolens in Drenthe wil 
beperken, terwijl er nu nog maar eentje verdwaalt in het landschap staat bij een 
boerderij. 'We voldoen dus bij lange na niet aan de landelijke eis. In Emmen wordt er nu 
ook gekeken, als dat in hetzelfde tempo gaat, wordt het waarschijnlijk 2017. En dan 
praten over wildgroei, hoe is het mogelijk. 'GroenLinks in de Drentse staten is voor 
meer windmolens en is tegen opslag van kernafval en CO2 uit kolencentrales in de 
Drentse bodem. 
 
5/2/2010 - Ook de gemeente Hoogeveen bindt de strijd aan met de provincie om de 
plaatsing van windmolens. De gemeenteraad gaat akkoord met het plan om breed in te 
zetten op duurzame energie. Alleen de VVD is tegen. 
 
20/3/2010 - Ruim zestig procent van de Drenten vindt dat er meer windmolens in 
Drenthe kunnen komen. Dat blijkt uit een enquête van de Natuur- en Milieufederatie, in 
samenwerking met het Dagblad van het Noorden. Ook wil een meerderheid 
concentratie van windmolens in landschappen die ervoor geschikt zijn. Directeur 
Reinder Hoekstra van de Drentse natuur-MilieufederatÍe wil grote delen van Drenthe 
vrijwaren van molens en kiest. daarom voor één groot 
park met 120 molens in de Veenkoloniën, goed voor 240 megawatt 
 
20/3/2010 - Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA) zet de deur open voor het 
plaatsen van meer windmolens in Drenthe. En een park in de veenkoloniën vindt ze een 
logische gedachte, zo zei ze zaterdag in het programma 'Cassata'. Tot dusver 
probeerde een Statenmeerderheid tevergeefs Haarsma op andere gedachten te 
brengen. 
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7/4/2010 - Windmolens zouden niet alleen tussen Emmen en Coevorden, maar ook in 
de Veenkoloniën geplaatst moeten kunnen worden. Dat staat in de Omgevingsvisie van 
GS van Drenthe. 
 
28/4/2010 - Wethouder Jacob Bruintjes van Borger-Odoorn verzet zich met hand en 
tand tegen de bouw van windmolens in de Veenkoloniën. Hij heeft niks tegen 
windenergie, maar wil niet het landschap in zijn gemeente verstoren met windmolens. 
Volgens Bruintjes kunnen de windmolens prima bij de Duitse grens, waar aan de Duitse 
kant ook al veel windmolens staan. 
 
21/9/2010 - De gemeente Borger-Odoorn stuurt een boze brief naar het ministerie  van 
Economische Zaken over de plannen voor een windmolenpark. De gemeente vreest 
buitenspel te worden gezet en eist eerst een maatschappelijk debat. Het Rijk heeft 
plannen voor een park met zeventig windmolens in de Veenkoloniën en wil daar 
desnoods zelf een bestemmingsplan voor maken. Buiten de bevolking om. 
 
15/10/10 - De provincie Drenthe krijgt de regie terug als het gaat om de bouw van 
grootschalige windmolenparken in de Veenkoloniën en het zuidoosten van de provincie. 
Dat ís afgesproken tijdens een overleg tussen Het Rijk, de provincie en de betrokken 
gemeenten. Gedeputeerde Anneke Haarsma geeft aan dat er voor heel Drenthe op dit 
moment twaalf plannen klaarliggen voor windmolenparken, 
 
9/12/10 - De provincie Drenthe wil niet dat het Rijk voor 2015 op eigen houtje locaties 
gaat aanwijzen voor windmolenparken. Gedeputeerde Anneke Haarsma wil samen met 
de provincie Groningen en de zes gemeenten in de Veenkoloniën (en het Rijk) 
onderzoeken waar in Zuidoost- Drenthe voldoende draagvlak is. De gemeente 
Vlagtwedde is nu al tegen. 
 
Bron:site RTV Drenthe, http:/,/www.rtvdrenthe.nllnieuws/inhetnieuws?NewslD=46798 
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