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Geachte Commissaris, Burgemeesters, raads- en statenleden,

Bijgaand doen wij u ons bericht over de weggevallen noodzaak tot windplannen in de 
Veenkolonien aan de regering en aan de Tweede Kamerleden toekomen.
Wij roepen hen en u op om, nu het nog kan te stoppen met windplannen in de Veenkolonien en 
samen met ons te kiezen voor het klaarliggende en meer dan volwaardige zonnealternatief, 
zoals die door ons als burgers met ondernemers is ontwikkeld.

Wij zijn tot nadere informatie gaarne bereid,

Tegenwind Veenkoloniën

J.L. Nieboer
Voorzitter /woordvoerder
E: info@nieboeradvies.nl

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Geachte ministers en kamerleden,
Bijgaand doen wij u de brief met de bijlagen toekomen zoals wij die op 16 juni aan ons 
Koningspaar zonden. Dit in vervolg op hun bezoek aan Tweede Exloërmond op 17 februari 
2015 waar zij met ons de zorgen deelden over de grote negatieve effecten van de windplannen 
op de sociale verhoudingen tussen burgers en windboeren in de Veenkoloniën .
Zij hadden daarbij in oplossende zin grote en oprechte belangstelling voor het toen al aan hen 
overhandigde (bijgaande) zonne-alternatief en waren positief over ons voorstel om samen met 
de windboeren daarmee in te zetten op het herstel van de sociale cohesie in ons gebied en zo 
toch te voldoen aan alle voorwaarden van de duurzaamheidsdoelstelling.
Alhoewel wij de provinciale en de landelijke overheid, waaronder het Ministerie van 
Economische Zaken uitgebreid en gedetailleerd op de hoogte brachten van ons meer dan 
volwaardig zonne-alternatief, die wel breed door de bevolking gedragen wordt en ook 
ruimschoots qua tijdsplanning realiseerbaar is, waarnaar door nog steeds niet naar gekeken 
is, is het geloof en vertrouwen in onze overheden en in de regering hier tot onder het nulpunt 
gedaald.
Het is voor de bevolking beschamend te moeten zien dat onze overheid, die zich in moet 
zetten voor de veiligheid en het welzijn van haar burgers, na zes jaar actievoeren en 
oplossingen aandragen door de burgers, nog steeds wegkijkt van het na de 
gaswinningsdrama nieuwe en bovenal onnodige lot van duizenden burgers in het gebied van 
Coevorden tot Delfzijl.
Het is voor de Noordelijke inwoners dan ook onverteerbaar dat overheden nog niets hebben 
ondernomen om in het belang van de veiligheid, het welzijn, de welvaart en de gezondheid van
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Nadelen windpark Veenkoloniën:


•Grote landschappelijke impact


•Waardedaling woningen


•Demografische krimp


• Storend voor LOFAR


Kortom: Grote economische en maatschappelijke 


schade







Windmolen of Zonnepark?







Zonnepark Veenkoloniën


 414MWp


 380.000.000 KWh per jaar duurzame energie


 413 Ha grondgebied op 8 locaties


 Investering 302 miljoen euro


 Nagenoeg geen landschappelijke impact


 Breed draagvlak onder de bevolking


 Snel te realiseren


 Werkgelegenheid in aanleg en exploitatie


 Niet storend voor LOFAR







Locaties
Gemeente: Aa en Hunze


Plaats: Gasselternijveen


Oppervlakte: 6 ha


Vermogen: 5 MW


Aantal huishoudens: 1.285


Aantal zonnepanelen: 20.000


Vermeden CO2(ton): 82.500 







Gemeente: Aa en Hunze


Plaats: Annen


Oppervlakte: 125 ha


Vermogen: 125 MW


Aantal huishoudens: 32.142


Aantal zonnepanelen: 500.000


Vermeden CO2(ton): 2062.500 







Gemeente: Borger Odoorn


Plaats: Nieuw Weerdinge


Oppervlakte: 21 ha


Vermogen: 20 MW


Aantal huishoudens: 5.142


Aantal zonnepanelen: 80.000


Vermeden CO2(ton): 330.000 







Gemeente: Borger Odoorn


Plaats: Nieuw Weerdinge


Oppervlakte: 87 ha


Vermogen: 85 MW


Aantal huishoudens: 21.857


Aantal zonnepanelen: 340.000


Vermeden CO2(ton): 1402.500 







Gemeente: Borger Odoorn


Plaats: Buinerveen


Oppervlakte: 17 ha


Vermogen: 15 MW


Aantal huishoudens: 3.857


Aantal zonnepanelen: 60.000


Vermeden CO2(ton): 247.500 







Gemeente: Borger Odoorn


Plaats: Buinerveen


Oppervlakte: 26 ha


Vermogen: 25 MW


Aantal huishoudens: 6.428


Aantal zonnepanelen: 100.000


Vermeden CO2(ton): 412.500 







Gemeente: Borger Odoorn


Plaats: Nieuw Buinen


Oppervlakte: 17 ha


Vermogen: 15 MW


Aantal huishoudens: 3.850


Aantal zonnepanelen: 60.000


Vermeden CO2(ton): 247.500 







Gemeente: Borger Odoorn


Plaats: Nieuw Buinen


Oppervlakte: 114 ha


Vermogen: 110 MW


Aantal huishoudens: 28.285


Aantal zonnepanelen: 440.000


Vermeden CO2(ton): 1815.000 







Financieel


Investering installatiewerk : € 302.000.000,-


Grond: Waardevaste asset; goed financierbaar


Rendement op EV: 8,15%, Projectrentabiliteit: 3,05%, DSCR: 1,36


SDE+ tarief:  0,087 / KWh
Nagenoeg gelijkwaardig aan windenergie







Drenthe geeft je energie!







de bevolking de heilloze en qua techniek allang achterhaalde windplannen in Noord-Nederland
onmiddellijk in te trekken en te kiezen voor het klaarliggende zonne-alternatief.
Ook een even actuele aanleiding om af te zien van wind op land is dat windparken op zee zo
goedkoop zijn geworden dat ze zonder subsidie kunnen worden neergezet, hetgeen het
nogmaals benadrukt dat het onzin is om de omgeving en de bewoners beschadigende en
achterhaalde windplannen in de Veenkoloniën toch door te drukken
De Tweede Kamer is onze volksvertegenwoordiging en heeft in ons land het primaat in het
besluitvormingsproces.
Vanuit het voorkomen van een nieuw historisch Noordelijk drama, roepen wij u daarom op om,
nu het nog kan, een halt aan de onnodige Noordelijke windplannen toe te
roepen en met ons het zonne-alternatief (zie de bijlage) in plaats van de rampzalige
windturbines, te omarmen en daarmee daadwerkelijk de duurzaamheidsdoelstelling voor ons
gebied te realiseren.
Zo ontstaat er geen onnodige schade aan het unieke Veenkoloniale landschap, het
ondernemersklimaat en aan de welvaart, het welzijn en de gezondheid van duizenden
bewoners!
Tegenwind Veenkoloniën
Jan Nieboer
Voorzitter /woordvoerder

J.L. Nieboer
Administratie Belasting en Advieskantoor Nieboer
Drentse Poort 18
9521 JA Nieuw-Buinen
Tel: 0599-850077
Mob: 06-52393215
Fax: 0599-6702044
E: info@nieboeradvies.nl
Indien uw reactie op dit bericht met spoed moet worden opgevolgd, verzoek ik u 
mij te bellen.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie verzonden met dit 
e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of 
vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van 
deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet 
gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de 
geadresseerde(n) bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden 
niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te 
vernietigen. Aansprakelijkheid wordt slechts aanvaard tot het bedrag dat door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval wordt uitgekeerd. 
Administratie Belasting en Advieskantoor Nieboer, Drentse Poort 18, 9521 JA Nieuw-
Buinen ingeschreven bij de KvK onder nr. 57151687.
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gehandeld in strijd met de elementaire principes van onze lokale democratie en onze democratische 

rechtsstaat. 

In aansluiting op ons gesprek tijdens uw werkbezoek aan ons gebied doen wij mede daarom een 

klemmend beroep op u om uw invloed waar mogelijk aan te wenden teneinde het huidige op ons 

gebied gerichte windplannenbeleid te keren en te bewerkstelligen dat het vertrouwen van de 

burgers in de overheid wordt hersteld. 

Foto van uw bezoek 

Aanvullende informatie inzake Rijksstructuurvisie 
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Zonnepark Veenkoloniën
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 Niet storend voor LOFAR



Locaties
Gemeente: Aa en Hunze

Plaats: Gasselternijveen
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Aantal huishoudens: 1.285

Aantal zonnepanelen: 20.000

Vermeden CO2(ton): 82.500 
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Vermogen: 20 MW
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Gemeente: Borger Odoorn

Plaats: Nieuw Weerdinge
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Vermogen: 85 MW
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Gemeente: Borger Odoorn

Plaats: Buinerveen

Oppervlakte: 17 ha

Vermogen: 15 MW

Aantal huishoudens: 3.857

Aantal zonnepanelen: 60.000

Vermeden CO2(ton): 247.500 



Gemeente: Borger Odoorn

Plaats: Buinerveen

Oppervlakte: 26 ha

Vermogen: 25 MW

Aantal huishoudens: 6.428

Aantal zonnepanelen: 100.000
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Gemeente: Borger Odoorn

Plaats: Nieuw Buinen

Oppervlakte: 17 ha

Vermogen: 15 MW

Aantal huishoudens: 3.850

Aantal zonnepanelen: 60.000

Vermeden CO2(ton): 247.500 



Gemeente: Borger Odoorn

Plaats: Nieuw Buinen

Oppervlakte: 114 ha

Vermogen: 110 MW

Aantal huishoudens: 28.285

Aantal zonnepanelen: 440.000

Vermeden CO2(ton): 1815.000 



Financieel

Investering installatiewerk : € 302.000.000,-

Grond: Waardevaste asset; goed financierbaar

Rendement op EV: 8,15%, Projectrentabiliteit: 3,05%, DSCR: 1,36
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