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Onderwerp: groot transport windturbine onderdelen door uw provincie 

Geacht College, 

Onze stichting heeft u in ons schrijven van 15 augustus u er op gewezen, dat er met de aanleg van het 

windpark De Drentse Monden Oostermeer (DDMOM) circa 50.000 (vijftigduizend) voertuigbewegingen 

zullen plaats vinden, in een periode van circa twee jaren, verspreid over het gebied waar de windturbines 

zullen worden gebouwd, maar ook daarbuiten. Tot onze teleurstelling hebben wij op deze brief uwerzijds 

op generlei wijze een reactie mogen ontvangen. 

Nu de initiatiefnemers bezig zijn met de voorbereidende werkzaamheden voor de eerste turbine, blijkt 

aanvoer van het benodigde materieel in naburige gemeenten Oldambt, Veendam en Midden-Groningen 

zodanige ernstige problemen op te leveren, dat deze drie gemeenten medewerking aan de transporten 

hebben afgewezen. 1 

Wij vragen u hetzelfde te doen en de transporten niet toe staan over de uw provinciale wegen. 

Mocht u zich toch wel bereid vinden deze transporten toe te (moeten) staan dan vragen wij van u uiterst 
secuur de volledige en correcte procedure te volgen wat betreft alle verplichte en mogelijk ontbrekende 

aanmeldingen van verkeersbewegingen. Wij verwachten van u alert te handhaven als de 

Wegenverkeerswet wordt overtreden, de veiligheid van andere weggebruikers in gedrang komt, er 
onvergund gekapt wordt en bij blijvende schade deze te verhalen op de veroorzakers. Daarnaast verzoeken 

wij u de omwonenden tijdig en duidelijk te informeren over de treffen verkeersmaatregelen, bijv. 

publicatie in lokale bladen en/of door het in overleg met wijkraden organiseren van inspraakavonden c.q. 
bewoners en/of weggebruikers daarbij actief en op voorhand te betrekken. 

Ten overvloede merken wij op dat u dit verplicht aan uw inwoners; die in hun woon- en leefomgeving al 

genoeg te verwerken krijgen met dreigende en onverhoopte realisatie van dit buitenproportionele 

industriële project in hun voor- en achtertuinen. 

Graag zien we van u een ontvangst bevestiging op deze brief en worden wij op de hoogte gehouden van 

uw (ontwerp) verkeersbesluiten welke u in dit kader en in het belang van uw gemeente gaat nemen. 

Met vriendelijke groet,

mevrouw G.T. schreuder-van der Heide                           Mevrouw M. Goudriaan-van Leeuwen

Voorzitter                                                                                        Secretaris

Gelijkluidende brieven zijn eveneens verstuurd naar : P vincia e Staten van Groningen. 

Gemeente Stadskanaal en Borger-Odoorn 



1 De drie gemeenten vrezen, dat schade die transporten veroorzaken vele jaren in de gemeenten zichtbaar 

zullen zijn en op de gemeentelijke begroting zullen drukken. Het opkronen en/of verwijderen van bomen 

ten behoeve van het transport van turbinebehuizingen en/of -delen - hoge en brede transporten - zullen 

vele jaren hun sporen laten zien. Ook brengen de transporten door de vele zware voertuigbewegingen 

schade aan wegen en aan wegmeubilair. Overigens zal deze schade door de betreffende gemeenten of de 

Provincie naar verwachting anders worden ervaren dan door de initiatiefnemers, omdat niet veroorzakers 

van de uit de transporten voortkomende schade, maar de betreffende gemeente(n) op zullen draaien voor 

deze kosten. 

Bewoners leven indien deze plannen onverhoopt door zouden gaan daardoor niet alleen jarenlang in een 

tot een industriegebied van de zwaarste soort veranderd en ontsierd landschap, maar bloeden alsdan 

bovendien menig jaar via de WOZ heffing en door verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor deze 

ingrepen in hun omgeving. 

Daarbij is het zo dat de voorgenomen transporten ernstige aantasting van de beplanting langs provinciale 

en gemeentelijke wegen tot gevolg zal hebben en daardoor menig nestmogelijkheid van vogels voor 

langere tijd, te beginnen in deze broedperiode, onmogelijk zal maken. 

Omdat ook de huidige Wet Natuurbescherming de burger nauwelijks meer de mogelijkheid biedt om flora 

en fauna te beschermen tegen verregaande aantasting van de habitat van veel organismen. 

Daardoor blijft de inwoners van provincie Drenthe de mogelijkheid over een beroep te doen op het 

gezonde inzicht van de leden van het college van Gedeputeerde Staten en op het gezonde inzicht van de 

leden van Provinciale Staten, teneinde dit te voorkomen. 

Verder wijzen wij u er met nadruk op dat op dit moment er sprake is van een onduidelijke 

verkeerssituatie op de Mondenweg ter hoogte van de oprit ten behoeve van turbine DEE 2.1. 

De aanleiding voor de onduidelijkheden zijn de volgende, nl.: 

• De geplaatste borden worden niet omgedraaid, wanneer er geen bouwactiviteiten zijn.
• Grote transporten van en naar de turbinelocatie gebruiken de gehele wegbreedte, zonder dat daarbij

gebruik gemaakt wordt van verkeersregelaars.

Ook te 1 e Exloërmond worden borden gehandhaafd zonder dat er enige vorm van bouwactiviteit is. 

Naast de door ons in deze brief hiervoor gevraagde aandacht voor de onduidelijke verkeerssituatie 

verzoeken wij u ons ook te informeren over de wijze waarop de verkeerssituatie op de Dreef en op de 

Tweederdeweg Zuid wordt aangepakt. Beide wegen zijn immers binnenwegen, welke door veel bewoners 

van Borger-Odoorn gebruikt worden, waarbij wij er vanuit gaan dat deze alsdan onverhoopt mogelijk ook 

voor ongewenste en naar de andere weggebruikers risicovol zwaar verkeer zullen worden gebruikt. 

Ook vragen wij uw bijzondere aandacht voor de verkeersbelemmeringen welke dergelijke uitzonderlijke 

transporten, zeker in relatie tot de 50.000 daarmee gepaard gaande vervoersbewegingen, veroorzaken 

voor de andere verkeersdeelnemers. Door in relatie tot de windturbineplannen het verwachte veelvuldig 

en buitenproportioneel gebruik van gemeentelijke en provinciale wegen, veroorzaakt dat onoverzienbare 

grote risico's in geval van spoedeisende uitrukken van ambulances, brandweer etc. in levensbedreigende 

situaties. Deze diensten zullen alsdan niet binnen de hun voorgeschreven aanrij tijden ter plaatse kunnen 

zijn, met potentiële risico's van overlijden of (zwaar) lichamelijk letsel door te laat arriveren van 

hulpdiensten doordat windturbinetransporten (langdurig) de doorgang voor andere weggebruikers 

blokkeren. 




