
Eerste termijn PS (Statencommissie OGB 6 mei 2020) 

Aanleveren uiterlijk maandag 20 april 2020 statengriffie@drentsparlement.nl 

 

6.  Afschrift van de brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de voorzitter van 

de Tweede Kamer der Staten Generaal over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en Lofar  

  (ongedateerd, ontvangen 6 januari 2020) 

 

Fractie: PvdA 

 

Vraag/Vragen: 

Prima dat de PVV dit onderwerp heeft geagendeerd. De PvdA komt n.a.v. de vragen van de PVV tot de vol-

gende stellingname/vragen: 

1. Behoud van Astron moet inderdaad hoog op de agenda staan. Er zijn hoogwaardige (internationale) ar-

beidsplaatsen mee gemoeid. Volgens ons zijn dat er n= 200 waarvan de plaatselijke horeca ook meege-

niet, kunnen PVV en GS dat bevestigen? 

2. Beperkingen kunnen inderdaad negatief werken op Lofar, maar gezien de afspraken zijn de betrokken 

partijen er voldoende uitgekomen. Betrokken partijen zijn namelijk overeengekomen dat de testmolen een 

en ander terugbrengt tot acceptabele proporties en anders worden de windmolens niet in gebruik geno-

men, zo staat in de voorwaarden te lezen. De reductievereiste is 35 dB conform een meting door het onaf-

hankelijk Agentschap Telecom. En de 5 miljoen die door de minister is vrijgemaakt, is bedoeld voor het 

versneld afronden van het onderzoeksprogramma. Deze voorwaarden zouden toch afdoende moeten zijn 

en zijn volgens de PvdA voldoende hard. Zijn PVV en GS het daarmee eens? De discussie over de komst 

van de windmolens gaan we hier niet overdoen, we verwijzen naar de bijlage met de zienswijze en de 

nota van antwoord. Daarin staat dat het college van B&W van de gemeente Borger Odoorn geen bestuur-

lijke verantwoordelijkheid wilde nemen voor de gevraagde vergunningen en vervolgens het bericht van 

minister Wiebes erop.  

3. Volgens de PVV moet GS meer doen ter voorkoming van storingen in zone 1 en 2, anders zou As-

tron/Lofar wel eens naar het buitenland kunnen gaan. Volgens de PvdA gaat op een gegeven ogenblik 

Lofar gepland over in het buitenlandse project SKA en daar is niks mis mee. We zijn wel benieuwd wan-

neer de science hub/voorlichtingscentrum die gelieerd is aan Lofar geopend wordt in het centrum van de 

gemeente Borger-Odoorn. Is dat bekend? Of komt dat vlakbij de Lofar-terp zelf?, wat volgens ons nog een 

betere plek zou zijn. Temeer omdat het gebied van Lofar en omgeving zich ook heeft ontwikkeld tot een 

prachtig natuurgebied, waarin zelfs de veldleeuwerik zich thuis voelt.  

 

 

Fractie: Forum voor Democratie 

 

Vraag/Vragen: 

De PVV-fractie die het punt agendeert stelt 3 vragen aan de overige fracties: 

1. Zijn de andere fracties het met ons eens dat het behoud van Astron / LOFAR voor Drenthe zeer hoog op 

de agenda bij GS moet staan? 

2. Zijn de andere fracties het met ons eens dat deze wijze van benadering van de problematiek van EM stra-

ling van de zonne- en windparken door het Rijk en de gemeente Borger-Odoorn negatief kan uitwerken 

voor de mogelijkheden in het wetenschapsveld van LOFAR? 

3. Zijn de andere fracties het met ons eens dat GS meer moet doen om de unieke positie van LOFAR in 

Drenthe en in Nederland te behouden en te voorkomen dat, omwille van de mindere mogelijkheden in 

Drenthe, men uitwijkt naar een (ver)buitenland met minder stralingsinvloeden. Dit zou onder meer kunnen 

bestaan uit aanvullende maatregelen of regelgeving t.a.v. het voorkomen van storing in de zones I en II? 

 

 

De vraag van de PVV aan GS (vinden jullie niet dat jullie je extra moeten inspannen om ASTRON te behou-

den voor Drenthe, ondanks de hinder van het windturbinepark en de aanpalende zonneakker) is sympathiek 

en zou je graag met ‘JA’ beantwoord zien, maar … 

Een ‘JA’, kan slechts twee dingen betekenen: 
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1. 1 stopzetting en opheffing van het windturbine park en de zonneakker (en dat kunnen we vergeten); 

2. 2 extra financiële middelen om de hinder te beperken. 

 

Punt 2 impliceert zonder meer: nog eens extra financiële middelen erbij vanuit de provincie die nooit of te nim-

mer in de kostprijs gereflecteerd zullen worden, waarmee de hierboven gesignaleerde valse voorstelling van 

zaken (een te lage kostprijs voor de energie die door het park opgewekt wordt) wordt versterkt. 

 

 

Fractie: VVD 

 

Voorzitter, 

De VVD-fractie hecht veel waarde aan de kennisintensieve bedrijvigheid in onze provincie. 

Wij zien dat het chemie-cluster in Emmen, de health-hub in Roden, diverse waterstof-ontwikkelingen en zeker 

ook de aanwezigheid van Astron met de LOFAR in Exloo bijdragen aan een klimaat waarin de Universiteit van 

het Noorden zich (ook) stevig in Drenthe kan vestigen. 

Wij constateren dat we in de omgevingsvisie de kaders hebben vastgelegd waarbinnen de verschillende be-

langen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. De gemeenten zijn verder aan zet bij vergunningverlening en 

handhaving. 

 

Vragen aan college: 

1. Is de provincie partij in de afspraken die Astron heeft gemaakt met de overheid ? 

2. Is vanuit de gemeente Borger-Odoorn een signaal bij het college van GS binnengekomen waaruit blijkt dat 

de gemeente ondersteuning nodig heeft bij de uitoefening van haar taken op het gebied van vergunning-

verlening en/of handhaving m.b.t. activiteiten rondom LOFAR ? 

 

 

Fractie: CDA 

 

Vraag/Vragen:  

Geen 

 

 

Fractie: GroenLinks 

 

Vraag/Vragen: 

• GroenLinks is van mening dat een overeenkomst tussen de partijen Astron/LOFAR en afdoende is en dat 

deze afspraken niet in een bestemmingsplan hoeven te liggen. Wat is hierop de visie van het college? 

• GroenLinks ziet dat de afspraken uit het convenant nageleefd zijn en vraagt zich af of de fractie van de 

PVV andere informatie van Astron heeft ontvangen? 

• Als antwoord op de vragen van de PVV: 

- GroenLinks vindt ook dat Astron / LOFAR behouden moet blijven in Drenthe. Het is een unieke combi-

natie van natuur en techniek in Drenthe. Om het even op te sommen: het zet Drenthe op de internatio-

naal op de kaart, wetenschap biedt banen en genereert kennis, en het gebied is tevens een uniek na-

tuurgebied met bijdrage aan de biodiversiteit (bijvoorbeeld de lepelaar komt ervoor). Tevens lopen er 

een mooie recreatieve wandelingen doorheen, dus het gaat ook goed samen met recreatie 

(eindjeomindrenthe.nl) wat weer goed is voor de horeca/toerisme in de omgeving. 

- GroenLinks is van mening dat er gehandhaafd dient te worden op de omgevingsvisie, voor zover 

daarom verzocht wordt door Astron. 
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Fractie: PVV 

 

Vraag/Vragen: 

Met de brief van Minister Wiebes en het beschikbaar stellen van € 5 miljoen wordt  Astron als het ware wordt 

afgekocht voor de te verwachten problemen. In de Omgevingsvisie Drenthe is voor LOFAR een Zone I en 

Zone II vastgesteld. In Zone I mag geen storende activiteit plaatsvinden. Het blijkt echter dat in zone I (regel-

matig) storende activiteiten plaats vinden zonder handhaving door de betreffende gemeente en dat de sto-

rende activiteiten in zone II blijvende problemen opleveren waarbij een overeengekomen storingsvermindering 

van 35dB door Astron noodgedwongen  wordt “geaccepteerd”. 

Is GS bereid, in overleg met Astron, aanvullende maatregelen of regelgeving te nemen om de storingsbeper-

kingen zoals deze bestaan in de Omgevingsvisie Drenthe waarbij gemeenten het toezicht hebben, meer aan 

te scherpen (Zone I en Zone II) waarbij het belang van LOFAR hoog op de agenda dient te staan. 

 

Is GS bereid te borgen dat het geplande zonnepark Nieuw Buinen (en eventueel toekomstige parken in de na-

bijheid van LOFAR), hoewel de gemeente hier het bevoegd gezag is (RCR is buiten werking gesteld), aan de-

zelfde reductie-eisen of vergelijkbaar moet voldoen als de windturbines, waarbij opgemerkt moet worden dat 

de storende activiteiten van de windturbines versterkt zouden kunnen worden dan wel veranderd kunnen wor-

den door de reflecterende eigenschappen van het zonnepark. 

 

 

Fractie: ChristenUnie 

 

Vraag/Vragen: 

Geen 

 

 

Fractie: SP 

 

Vragen aan de overige fracties:   

Zijn de andere fracties het met ons eens dat het behoud van Astron / LOFAR voor Drenthe zeer hoog op de 

agenda bij GS moet staan?  

Antwoord: Ja, dat is ook de SP in principe met de PVV eens. Echter, de vraag van de PVV ziet de SP tevens 

als het intrappen van een open deur, omdat we voor radioastronomie een apart artikel in onze omgevingsver-

ordening hebben staan. Dus daaruit blijkt reeds dat Drenthe radioastronomie hoog op de agenda heeft staan. 

Graag verwijst de SP naar artikel 3.31 van deze omgevingsverordening. 

 

Zijn de andere fracties het met ons eens dat deze wijze van benadering van de problematiek van EM straling 

van de zonne- en windparken door het Rijk en de gemeente Borger-Odoorn  negatief kan uitwerken voor de 

mogelijkheden in het wetenschapsveld van LOFAR?  

Antwoord: Ja lijkt inderdaad mogelijk en dient te worden vermeden. 

 

Zijn de andere fracties het met ons eens dat GS meer moet doen om de unieke positie van LOFAR in Drenthe 

en in Nederland te behouden en te voorkomen dat, omwille van de mindere mogelijkheden in Drenthe, men 

uitwijkt naar een (ver)buitenland met minder stralingsinvloeden. Dit zou onder meer kunnen bestaan uit aan-

vullende maatregelen of regelgeving t.a.v. het voorkomen van storing in de zones I en II  

De SP is zeker van mening dat indien GS in staat is meer te doen dan momenteel het geval is om de unieke 

positie van LOFAR in Drenthe te behouden, of wanneer blijkt dat aanvullende maatregelen en regelgeving 

noodzakelijk blijken te zijn om te voorkomen dat storingen in de zones I en II de mogelijkheden in het weten-

schapsveld van LOFAR te zeer negatief beïnvloeden, dat zulks dan ook zoveel als mogelijk dient te worden 

voorkomen. Daarbij gaat de SP ervan uit dat er volledig uitvoering wordt gegeven aan het hierboven aange-

haalde artikel 3.31 van de omgevingsverordening. 

 

Tot slot maakt de SP nog graag van de gelegenheid gebruik om in deze schriftelijke vragenronde de volgende 

vragen aan GS te stellen: 
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- -is er inmiddels een meetinstrument om de storing door zonneparken op Lofar te meten? 

- -is er inmiddels een meetprotocol? 

- -zijn er al metingen gedaan en wat waren de resultaten? 

- -biedt het artikel over LOFAR in onze omgevingsverordening voldoende bescherming voor LOFAR of 

dient deze te worden aangepast voor zonneparken in de omgeving? 

 

 

Fractie: D66 

 

Vraag/Vragen: 

Geen 

 

 

Fractie: Sterk Lokaal 

 

Vraag/Vragen: 

 

 

Fractie: OpDrenthe 

 

Vraag/Vragen: 

 

 

Fractie: Partij voor de Dieren 

 

Vraag/Vragen: 

De Partij voor de Dieren is van mening dat wetenschappelijk onderzoek nodig is om onafhankelijk te kunnen 

bepalen wat een goede keuze is. Astron heeft voor Drenthe en voor de rest van de wereld grote maatschap-

pelijke waarde. We zijn dan ook van mening dat bij de plaatsing van verstorende elementen in het landschap 

rekening wordt gehouden met de stralings- en stilte eisen die voor Astron noodzakelijk zijn. Stilte is voor alle 

Drenten goed, en ook voor de bezoekers van Drenthe. 

1. Is GS dat met ons eens? 

 

Verder vinden we het belangrijk dat de overheid op welk niveau dan ook, de afspraken met ondernemers en 

instituten nakomt. Dus als er sprake van is dat er activiteiten plaatsvinden binnen zone I of II die niet voldoen 

aan de afspraken, dat de overheid hier dan op acteert, zo nodig door middel van handhaving. 

2. Gaat GS hier ook op handhaven? 

 

Echter, er ligt ook een energietransitie opgave. Wat ons betreft is dit ook belangrijk, en nodig om af te komen 

van fossiele brandstoffen. Dat gebeurt wat ons betreft zoveel mogelijk met zonnepanelen op daken, en daar 

zijn nog veel mogelijkheden voor. En bij plaatsing van wind- en zonneparken staan de waarden van de natuur 

voorop. Dus rekening houden met vlieg- en trekroutes van vogels, en zonneparken geïntegreerd met (nieuwe) 

natuur. 

 

Verder delen wij met de PVV  de zorgen over andere stralingsgevoeligheden zoals 5G en we pleiten ervoor 

dat hier ook in Drenthe eerst onderzoek naar wordt gedaan voordat dit wordt uitgerold. 

 

3. Wat is de mening van GS over de veiligheid van 5G? 

4. Gaan we daar in Drenthe nog nader onderzoek naar doen? 

 

 

 


