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"Windturbinepark een splijtzwam 
tussen boeren en bevolking?
Op 29 augustus 2013 ben ik aanwezig op de voorlichtingsbijeenkomst van Windpark Drentse 
Monden bij Horecacentrum Spa in 2e Exloërmond. Er zijn 3 belangstellenden, mijn broer, 
ondergetekende en de heer Piel. De heer Piel, inwoner van 2e Exloërmond, is bezig met een 
project om op 1 ½ ha grond zonnepanelen te plaatsen. Het blijkt echter dat zonnepanelen niet 
werken wanneer de schaduw van de wieken van de windmolens op de zonnepanelen vallen. Dat 
wil hij niet. Hij heeft de vergunning bijna rond.

Plan van de boeren staat nog recht overeind!!
Met ondersteuning van een diapresentatie vertelt de woordvoerder van Windpark Drentse 
Monden, de heer ten Have (woont zelf in Epe), dat het plaatsen van windturbines voor de 
boeren een bedrijfseconomisch belang is. Het gaat niet om duurzame energie! Door de 
rijkscoördinatieregeling energie staat het plan van de boeren, 4 rijen windturbines tussen 
de streekdorpen Valthermond, 2e Exloërmond, 1e Exloërmond en Nw-Buinen, nog recht 
overeind!! De boeren gaan voor 255 MW . Dat zijn 85 Windturbines van 3 MW en 200 
meter hoog!! Het kan niet waar zijn en dan ook nog door gebruik te maken 
van heel veel van ons belastinggeld!!
Bewoners worden ingesloten tussen 85 windturbines

Zo’n grootschalig windpark van 85 mega windturbines met hun slagschaduw, geluid en 
flikkerende rode lampjes in de voortuin en achtertuin, dat kunnen de 10.000 bewoners op dit 
stukje grond van 49 km2 niet aan!! Tot mijn ontzetting vertelt de heer ten Have vervolgens ook 
nog dat Provincie Drenthe deze opstelling heeft overgenomen!!

Boeren Drentse Monden hebben zich verenigd in een Coöperatie

Volgens ten Have hebben boeren in het Mondengebied zich verenigd in een Coöperatie. De 
boeren waar geen windturbine op het land is gepland, doen nu ook mee in de winstdeling. 
Stroom dient immers door hun grond afgevoerd te worden naar een transformatorveld of op 
hun land via hoogspanningsmasten, evenals de aan- en afvoerwegen.

Een goede politicus hoort voor zijn volk te werken

De boeren denken alleen maar aan financieel gewin. Dit hele plan wordt niet door de bevolking 
gedragen en is een splijtzwam tussen de boeren en de bevolking. Wij zijn niet tegen alternatieve 
energie. Maar wij zijn geen industrieterrein of zoals Alie Edelenbosch, oud gedeputeerde, ook al 
schreef: ”Windturbines passen in een gebied waar al veel licht, lawaai en onrust is. Assen en 
Hoogeveen hebben zich al aangemeld.” Wij willen onze leef- en woonomgeving, gezondheid, de 
fauna en de waarde van onze woningen behouden. Maak ons geen Noord-Oost Groningen! 
Kamerleden en Statenleden keer terug op uw schreden, stop met deze heilloze weg. Een goede 
politicus zit er niet voor het kapitaal, zit er niet voor zichzelf, maar hoort voor zijn volk te werken. 
Daarom hebben wij u gekozen.
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