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Hierbij wil ik bezwaar maken op de vergunningsaanvraag windmeetmast met de 
bovenstaande gegevens en dien daarom deze zienswijze in. De vergunnings-
aanvraag is om de onderstaande reden onvolledig en onrechtmatig. Daarom het 
verzoek de vergunningsaanvraag aan te passen aan de onderstaande punten. 
 

1. Op de vergunningsaanvraag met nummer 705491 staat genoteerd onder 
hoofdstuk Bouwen punt 4 dat de bruto vloer oppervlakte van het bouwwerk na 
uitvoeren van het bouwwerk 1 m2 bedraagt. Echter in de handgeschreven 
aanvraag van de aanvrager staat dat de bruto vloer oppervlakte van het 
bouwwerk na uitvoeren van het bouwwerk 0,08 m2 bedraagt.  Dit is een factor 
12,5 kleiner. Daarom behoeft de vergunningsaanvraag dan ook een correctie 
op dit gegeven. 

 
2. Op de vergunningsaanvraag met nummer 705491 staat genoteerd op het 1e 

blad als projectomschrijving: “het plaatsen van een tijdelijke windmeetmast  
Tweede Exloërmond”. Echter in de gehele aanvraag. maar ook de locatie zelf 
heeft geen relatie tot de plaats 2e Exloërmond. Verzoek is de 
projectomschrijving aan te passen aan een projectomschrijving die de inhoud 
van het project weergeeft. 
 

 
3. De aangevraagde locatie van de windmeetmast op kadastraal perceelnummer 

2623 is gesitueerd nabij de Drentse Monden weg N379 en 2/3 weg zuid te 
Nieuw-Buinen. Gezien de omvang van de windmeetmast zal deze bij het 
omvallen op één van beide wegen kunnen terecht komen en daardoor 
ernstige schade kunnen aanrichten aan het aanwezige verkeer. Dit omvallen 
kan geschieden door fouten bij de plaatsing, foutieve montage, 
constructiefouten en extreme weersomstandigheden. Bovendien moet men de 
kans op sabotage van de constructie zeker niet onderschatten, gezien de 
emotionele reacties die veel omwonenden al hebben geuit. Daarom het 
verzoek de locatie op grond van deze redenen minimaal 100 meter van de 
openbare weg te situeren. 

 
 
 
 
 



4.  De vergunningsaanvraag bevat geen sonderingonderzoek. Daarom is niet 
aangetoond dat de constructie van de windmeetmast kan voldoen aan 
bouwbesluit 2012, artikel 2.2, waarin wordt verwezen naar de NEN-EN 1990 
en aan bouwbesluit 2012 artikel 2.4 lid 1, waarin verwezen wordt naar de 
NEN-EN 1992 en NEN-EN 1993. Verzoek is dan ook de sonderingresultaten 
(bodemonderzoeksrapport) toe te voegen aan de vergunningsaanvraag en 
aan te tonen dat daarmee de windmeetmast voldoet aan de bovenstaande 
normen. 

 
5. De vergunningsaanvraag bevat geen melding van middelen ter bestijding van 

brand. Volgens bouwbesluit 2012, artikel 6.7 heeft een bouwwerk (niet 
gebouw zijnde) een zodanige voorziening voor het bestrijden van brand, dat 
brand binnen een redelijke tijd kan worden bestreden. Verzoek is de 
windmeetmast van deze middelen te voorzien en dit ter aanvraag in te dienen. 

 
6. De vergunningsaanvraag bevat geen veiligheidsplan voor de montage van de 

windmeetmast, zoals omschreven in bouwbesluit 2012, artikel 8.3. Verzoek is 
om dit veiligheidsplan aan de vergunningsaanvraag toe te voegen of anders 
de vergunningsaanvraag af te wijzen. 

 
7. Een windmeetmast is qua functionaliteit (bijna) identiek aan een antennemast. 

Verzoek is dan ook de vergunningsaanvraag voor te leggen aan de 
welstandcommissie die de windmeetmast kan toetsen aan de welstandsnota 
Borger-Odoorn van 12 maart 2009. 

 
8. Uit de vergunningsaanvraag is niet gebleken dat verstoring van andere 

mobiele data verkeer wordt uitgesloten. Verzocht wordt om aan te tonen dat 
de apparatuur die is geïnstalleerd op de windmeetmast  overig mobiel verkeer 
niet verstoord of anders de vergunningaanvraag af te wijzen. 

 
9. Volgens de wet milieubeheer BWBR0003245 artikel 8.40 eerste lid en lid 2b 

valt de aangevraagde windmeetmast onder regels die nodig zijn ter 
bescherming van de natuur. De vergunningsaanvraag bevat geen analyse van 
de milieuschade die de windmeetmast veroorzaakt. Verzoek deze analyse toe 
te voegen aan de vergunningsaanvraag. 

 
10.  Volgens de wet milieubeheer BWBR0003245 artikel 8.40 lid 2E valt de 

aangevraagde windmeetmast onder regels die nodig zijn ter bescherming van 
de natuur. De vergunningsaanvraag bevat geen omschrijving van maatregelen 
die aan de windmeetmast worden getroffen om de milieuschade zo minimaal 
mogelijk te maken. Daarbij valt onder andere te denken aan vogels die tegen 
de tuidraad (drahtsell, volgens een bijlage van de vergunningsaanvraag) 
aanvliegen. 

 
11. Een aantal onderdelen, zoals de tekeningen en berekeningen zijn geheel in 

het Duits aangeleverd. Volgens het Nederlands bestuursrecht artikel 4.5 lid 2 
dienen de gegevens of bescheiden die bij de beoordeling van de aanvraag of 
voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk zijn te worden voorzien 
van een vertaling. Daarom ook het verzoek tot toevoeging van een vertaling 
van alle relevante Duitstalige stukken in de vergunningsaanvraag. 



 
12. Volgens de wet milieubeheer BWBR0003245 artikel 9.4.5 dient de fabrikant 

van de windmeetmast een conformiteitverklaring te bevatten. Verzoek deze 
verklaring toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. 
 

13. De statische berekening zoals bijgevoegd in de vergunningsaanvraag is niet 
volgens de geldende Eurocode die vanaf dit jaar van toepassing is in geheel 
Europa. Verzoek is de statische berekening volgens Eurocode aan te leveren. 

 
14.  In diverse brochures van Windpark De Drentse Monden, waaraan de 

windmeetmast een bijdrage gaat leveren, maar ook in de concept notitie 
Reikwijdte en Detail Windpark de Drentse Monden d.d.16-11-2011 en concept 
notitie Reikwijdte en Detail Windpark Oostermoer d.d. 11-01-2012 wordt 
gesproken over beperken van broeikasgassen zoals CO2. De 
vergunningsaanvraag mist enige berekening met betrekking tot de CO2 
uitstoot om de windmeetmast te produceren, te vervoeren (Vanuit Duitsland), 
te monteren, te onderhouden en ten slotte te verwijderen. Aangezien de 
beperking van CO2 uitstoot de grote oorzaak is van alle ellende die 100.000 
mensen in Nederland maar ook bewoners van de gemeente Borger-Odoorn 
dreigen te moeten ondergaan, is een berekening van de CO2 uitstoot een 
essentieel stuk dat mist in de vergunningsaanvraag. Verzoek een berekening 
van voor genoemde toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. 

 
15. In de vergunningsaanvraag wordt gesproken over een windmeetmast van 100 

meter, maar in de tekening 3552-0 is duidelijk te zien dat de mast 100 meter is 
+ de afstand van de Anemometer. Dit is dus meer dan 100 meter. Verzoek is 
de vergunningsaanvraag hier op aan te passen. 

 
16. De vergunningsaanvraag omvat geen afschrift van een verzoek dat ingediend 

moet worden bij Air Traffic Control The Netherlands. (Indien hoger dan 100 
meter). Verzoek is dit afschrift toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. 

 
17. Vanwege de gekozen locatie voor de windmeetmast http://www.lvnl-

ohd.nl/maps/maps_hq/link_route_10_hq.jpg valt de aanvraag onder de regels 
van BWBR0007094 Regeling Kabelvliegers en kleine ballons.Artikel 2a 
vermeldt dat er niet hoger dan 100 meter en Artikel 2B Binnen een afstand 
van 5 km van de militaire laagvliegroute link10 mag worden gebouwd. Verzoek 
lokatie of hoogte windmeetmast hierop aan te passen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op basis van de genoemde punten hieronder is het verzoek om de 
vergunningsaanvraag nietig te verklaren en dus de vergunning niet toe te kennen. 

 
18. De windmeetmast past op meerdere punten niet binnen de structuurvisie 

Borger-Odoorn “verbinding geeft perspectief”. Op pagina 6 omschrijft de 
structuurvisie in de samenvatting de ruimtelijke doelstellingen en 
streefbeelden als het accentueren van landschappelijke kernkwaliteiten, 
voorkomen verrommeling esdorpen en veenkoloniale linten, nieuwe 
bebouwing binnen bestaande structuren, balans natuur en landbouw met het 
oog op recreatieve waarde platteland.  Op basis alleen al van de samenvatting 
van de structuurvisie is er geen ruimtelijke mogelijkheid een windmeetmast te 
plaatsen.  

 
19. In de vergunningsaanvraag met nummer 705491 is de CE markering van de 

windmeetmast niet aangegeven. Volgens bouwbesluit 2012, paragraaf 1.6 en 
1.7 en de wet milieubeheer BWBR0003245 artikel 9.4.1 lid 1 is een CE-
markering voor een bouwproduct in Europa vereist. Verzoek is de CE-
markering in de vergunning te vermelden. 

 
20. Uit de vergunningsaanvraag is op te maken dat de windmeetmast wordt 

ingekocht bij Emercon GmbH in Aurich Duitsland. Vanuit windpark de Drentse 
Monden waarvan Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond BV 
onderdeel is, is gecommuniceerd en beloofd dat Windpark de Drentse 
Monden zorgt voor werkgelegenheid voor lokale bouwbedrijven en een 
economische impuls in deze regio geeft. Dit is te lezen in de bijlage Het 
Project, te downloaden op   http://www.dedrentsemonden.com/downloads.html 
en met name op  http://www.dedrentsemonden.com/veelgestelde-vragen/34-
effecten-op-de-omgeving-economie-en-toerisme/133-wat-draagt-het-windpark-
economisch-bij.html. 
Er staat zelfs de bovenstaande website “het werk wordt zoveel mogelijk 
uitgevoerd door bedrijven uit de regio”. De meetmast bestaat bijna volledig uit 
een eenvoudige stalen constructie die zeker door bedrijven uit de regio 
vervaardigd kunnen worden. Daarom het verzoek om de 
vergunningsaanvrager te laten aantonen dat er een serieuze poging is gedaan 
om een regionaal bedrijf de vervaardiging en de plaatsing van de 
windmeetmast te gunnen. 
 

21. Het bestemmingsplan van de gemeente Borger-Odoorn staat niet toe dat een 
bouwwerk met de functie en omvang van de onder vergunningsaanvraag 
705491 aangevraagde bouwwerk wordt geplaatst. Verzoek is dan ook of de 
vergunning weigeren op basis van het huidige bestemmingsplan. 

 
22. Het bestemmingsplan buitengebied staat een hoogte hoger dan 3 meter niet 

toe. Verzoek daarom de hoogte voor gebouwen geen gebouw zijnde op 3 
meter te handhaven, dit zoals als omschreven in zienswijze 12.16810 op 
bestemmingsplan buitengebied, locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloërmond 
en daarop de vergunningsaanvraag af te wijzen. 

 
 
 



23. Volgens de wet milieubeheer BWBR0003245 artikel 7.2 eerste lid valt de 
aangevraagde windmeetmast onder de algemene maatregel van bestuur en is 
deze MER-plichtig. Verzoek is om een Milieu effect rapportage op te stellen 
alvorens de vergunning te verlenen 

 
24. Volgens de wet milieubeheer BWBR0003245 artikel 7.6 eerste lid valt de 

aangevraagde windmeetmast onder de algemene maatregel van bestuur en is 
deze MER-plichtig. Verzoek is om een Milieu effect rapportage op te stellen 
alvorens de vergunning te verlenen 
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