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Motivatie voor agendering: 

In december 2019 hebben de overheid en Astron een convenant gesloten m.b.t. de mogelijke 
storingen die het windpark Oostermoer en Drentse Monden zou kunnen veroorzaken op de 
ontvangstinstallaties van de radiotelescoop LOFAR in Exloo. 

In dat convenant zijn partijen overeengekomen de aanwezige storingen, hoewel beperkt van 
omvang, te compenseren door het beschikbaar stellen van een bedrag van € 5 miljoen. Dit bedrag 
maakt nieuw, ander onderzoek mogelijk. In die overeenkomst is onder meer vastgelegd dat er 
bepaalde stilstandsperioden zullen komen en tevens dat, door de gekozen constructie van de 
windturbines, aan het reductievereiste van 35dB reductie van de EM straling wordt voldaan. 

In de overeenkomst worden allerlei maatregelen verplicht gesteld indien deze reductie niet wordt 
behaald. Wat er gaat gebeuren indien de reductie (op termijn) niet meer gehaald gaat worden, blijft 
onduidelijk. De overeenkomst spreekt over steeds weer herstellen en verbeteren. 

Maar met de het convenant met de windparken is Astron nog niet uit de problemen. Er ligt in de 
nabijheid van LOFAR ook een groot zonnepark, Nieuw Buinen, van ruim 100 Ha waarvan zowel 
LOFAR als de windparkbeheerders hebben aangegeven dat dit zeker van invloed gaat zijn op de 
ontvangstkwaliteit van LOFAR. Probleem is alleen dat er nu een mix van storing kan ontstaan waarbij 
niet meer duidelijk is wie de veroorzaker is. 

In dit kader verwijzen wij ook naar het recente rapport van de Noordelijke Rekenkamer die 
constateert dat de afspraken met Astron m.b.t het beperken van de storingen, door de gemeente 
Borger-Odoorn niet in haar bestemmingsplan zijn opgenomen. 

LOFAR maakt deel uit van een wereldomvattend netwerk van telescopen waarin het een zeer 
vooraanstaande positie bekleed. Beide instellingen zijn geworteld in Drenthe en Drenthe kan met 
recht trots zijn op deze instituten met een hoge wetenschappelijke waarde. Het zou dan ook in en in 
triest zijn als door de wensen van Drenthe tot energieneutraliteit een instelling als Astron zijn biezen 
zou moeten pakken. 

Visie van de fractie: 

De PVV is van mening dat met het beschikbaar stellen van deze € 5 miljoen Euro voor nieuwe 
projecten, Astron als het ware wordt afgekocht voor de te verwachten problemen. In een interview 
bij RTV Drenthe heeft Marco de Vos, directeur Astron diplomatiek aangegeven dat men bij Astron en 
LOFAR zal moeten leren leven met het beschikbaar zijn van steeds minder ruimte voor grote 
nationale onderzoekscentra. 



Door LOFAR is veel geld en moeite gestoken in het beschermen van zijn dure antennes (kosten 100 
miljoen) om te voorkomen dat deze waardeloos zouden worden door de komst van de windturbines. 
De uitkomst is echter dat men het bij LOFAR moet doen met stilstandsdagen en nieuwe projecten. 

De bedreigingen van LOFAR houden echter niet op met de windturbines. Digitale radio (DAB+), 5G en 
een groot zonnepark in de directe nabijheid van LOFAR komen er aan en vormen wederom een 
uitdaging voor Astron om hiervan zo min mogelijk schade te ondervinden. 

In de Omgevingsvisie Drenthe is voor LOFAR een Zone I en Zone II vastgesteld. In Zone I mag geen 
storende activiteit plaatsvinden, in Zone II dienen storende activiteiten zoveel mogelijk achterwege 
te blijven maar kan, in overleg met LOFAR, hier van afgeweken worden. Het blijkt echter dat in zone I 
(regelmatig) storende activiteiten plaats vinden zonder handhaving door de betreffende gemeente 
en dat de storende activiteiten in zone II blijvende problemen opleveren waarbij een 
overeengekomen storingsvermindering van 35dB door Astron is “geaccepteerd”. 

De PVV is dan ook van mening dat in de Provincie Drenthe een hogere waardering zou moeten 
bestaan voor het behoud van de wetenschappelijke waarde van Astron en LOFAR, een waarde die tot 
ver buiten Europa reikt. 

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? 

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? 

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 

Vragen aan het College van GS: 

Is GS met ons van mening dat het geplande zonnepark Nieuw Buinen, hoewel de gemeente hier het 
bevoegd gezag is (RCR is buiten werking gesteld), aan dezelfde reductie-eisen of vergelijkbaar moet 
voldoen als de windturbines, waarbij opgemerkt moet worden dat de activiteiten van de 
windturbines versterkt zouden kunnen worden dan wel veranderd kunnen worden door de 
reflecterende eigenschappen van het zonnepark. 

Is GS bereid, in overleg met Astron, aanvullende maatregelen of regelgeving te nemen om de 
storingsbeperkingen 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 eventueel bereid tot het nemen van “zwaardere” maatregelen om te voorkomen dat LOFAR 
moet uitwijken naar een andere locatie in binnen- of buitenland? 
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Bijlage(n) 
 

Geachte Voorzitter,  
 
Op 22 september 2016 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de 
toenmalig minister van Economische Zaken het inpassingsplan voor windpark De 
Drentse Monden en Oostermoer vastgesteld. Dit inpassingsplan voorziet in de 
ruimtelijke inpassing van 45 windturbineposities verdeeld over zes lijnen op het 
grondgebied van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn in de provincie 
Drenthe. In december 2019 zijn de initiatiefnemers van dit windpark en ASTRON 
een vaststellingsovereenkomst over reductie van EM stoorstraling 
overeengekomen, waarmee een belangrijke stap is gezet voor daadwerkelijke 
realisatie van dit windpark. Middels deze brief informeer ik uw Kamer over de 
eerdere gemaakte afspraken, de vaststellingsovereenkomst en enkele 
aanverwante aspecten.  
 
Convenant windpark De Drentse Monden en Oostermoer en LOFAR 
Nabij het plangebied van het windpark is de kern van de radiotelescoop LOFAR 
van ASTRON gevestigd, waarmee metingen worden uitgevoerd ten behoeve van 
verschillende wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van radioastronomie. 
Voorafgaand aan het vaststellen van het inpassingsplan is op basis van onderzoek 
uitgevoerd door Agentschap Telecom destijds vastgesteld dat het windpark door 
elektromagnetische (EM) straling verstoring van het onderzoek met de 
radiotelescoop LOFAR kan veroorzaken.  
 
In het convenant “co-existentie windpark De Drentse Monden en Oostermoer en 
de LOFAR radiotelescoop van ASTRON”, dat op 19 september 2016 is 
overeengekomen tussen ASTRON en de initiatiefnemers van het windpark, zijn 
afspraken gemaakt over de manier waarop de activiteiten naast elkaar kunnen 
bestaan. Het convenant bevat onder andere afspraken over de reductie van EM 
stoorstraling van de windturbines door aanpassingen aan de windturbines en de 
reductie van het effect van die stoorstraling op de zogenaamde LOFAR-kern door 
ASTRON. In het convenant is vastgelegd dat het windpark door initiatiefnemers 
niet in gebruik genomen mag worden indien de windturbines niet aan het 
reductievereiste van EM stoorstraling uit het convenant voldoen. Ook het 
inpassingsplan stelt als voorwaarde voor het in gebruik mogen nemen van het 
windpark dat vaststaat dat het windpark, indien gerealiseerd, zal voldoen aan het 
reductievereiste uit het convenant.  
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Reductie EM stoorstraling en metingen testturbine 
Binnen een coördinatiecommissie onder leiding van een onafhankelijke voorzitter 
hebben ASTRON, de initiatiefnemers van het windpark en Agentschap Telecom als 
onafhankelijk expert zich de afgelopen jaren ingespannen om te voldoen aan de 
afspraken van het convenant. Allereerst is een meetinstrument ontwikkeld dat 
bestaat uit een combinatie van de LOFAR-kern en speciaal ontwikkelde software. 
Dit meetinstrument is in staat om de EM stoorstraling afkomstig van windturbines 
te meten. Daarnaast hebben initiatiefnemers van het windpark een windturbine 
laten ontwikkelen die zo min mogelijk EM straling veroorzaakt. Vervolgens is een 
testturbine gebouwd om te kunnen meten of de ontwikkelde turbine voldoet aan 
de eisen die in het convenant zijn opgenomen met betrekking tot reductie van EM 
stoorstraling. 
 
In september 2019 zijn met behulp van het ontwikkelde meetinstrument metingen 
verricht door ASTRON. Agentschap Telecom is daar als onafhankelijk expert nauw 
bij betrokken geweest. De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in een 
eindrapportage. Op basis van de resultaten van deze metingen wordt door de 
initiatiefnemers van het windpark, ASTRON en Agentschap Telecom geconcludeerd 
dat wordt voldaan aan de afspraak in het convenant met betrekking tot het 
reductievereiste voor ingebruikname van het windpark.  
 
Partijen hebben in december 2019 in een vaststellingsovereenkomst neergelegd 
dat aan het reductievereiste uit het convenant van minimaal 35 dB reductie van 
EM stoorstraling ten opzichte van de norm is voldaan en dat het windpark voor 
wat betreft het reductievereiste uit het convenant in gebruik genomen mag 
worden. Ook is in deze overeenkomst, conform het convenant, een nadere 
invulling van de stilstandsblokken opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de 
monitoring van de EM stoorstraling tijdens het gebruik van het windpark. De 
eindrapportage van de metingen en de overeenkomst zijn online te vinden.1 
 
Doordat aan de afspraken in het convenant over het reductievereiste kan worden 
voldaan, is deze belemmering voor de realisatie van het windpark vervallen. De 
provincie Drenthe heeft in IPO-verband afgesproken dat zij 285,5 MW aan 
opgesteld vermogen realiseert als bijdrage aan de in het Energieakkoord 
afgesproken landelijke doelstelling van 6000 MW wind op land. Windpark De 
Drentse Monden en Oostermoer levert met een vermogen van 175,5 MW een 
belangrijke bijdrage aan het behalen van deze doelstelling. 
 
Onderzoeksprogramma’s ASTRON 
Zoals mijn ambtsvoorganger u heeft laten weten in zijn brief van 19 september 
2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 612, nr.64) moet ASTRON als gevolg van de 
komst van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer één van haar 
onderzoeksprogramma’s versneld afronden en nieuwe onderzoeksprogramma’s 
versneld opstarten. In deze brief heeft mijn ambtsvoorganger u ook laten weten 
dat hij zich zal inzetten voor het faciliteren van ASTRON bij het versneld invoeren 
van deze onderzoeksprogramma’s. Op 10 december 2019 heb ik hiervoor een 

                                                
1 https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-dm-en-om/ 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-dm-en-om/fase-3
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bijdrage aan ASTRON gedaan door middel van een subsidiebeschikking van 5 
miljoen euro.  
 
Gebiedsfonds 
De komst van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft tot onrust 
van bewoners in het gebied geleid. Ik heb u eerder geïnformeerd over mijn 
brieven aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Borger-Odoorn en Aa en Hunze en het College van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Drenthe waarin ik heb aangegeven bereid te zijn een bijdrage te leveren 
aan het versterken van de leefbaarheid van het gebied (Kamerstukken II 2018/19 
33 612, nr. 69).  
 
Bij wijze van uitzondering heb ik eerder dit jaar, op verzoek van het college van 
GS van de provincie Drenthe, een financiële bijdrage van 2,1 miljoen euro aan het 
gebiedsfonds geleverd. De bijdrage is gelijk aan de bijdrage die de provincie 
Drenthe zelf verstrekt aan het gebiedsfonds en is bedoeld voor de versterking van 
de structuur van het gebied waarin het windpark zich bevindt. Hierbij kan gedacht 
worden aan de verbetering van de leefbaarheid van de betrokken dorpskernen, de 
verduurzaming van woningen en/of landschapsverbetering. Het is aan 
omwonenden om te bepalen waaraan deze bijdrage besteed gaat worden. De 
provincie faciliteert dit proces. Door de bijdrage aan het gebiedsfonds hoop ik een 
positieve impuls te geven en zodoende bij te dragen aan het herstellen van het 
vertrouwen van de inwoners van het gebied.  
 
 
 
 
 
Eric Wiebes 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
 



Testmolen Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voldoet aan 
convenant 
  
De testwindmolen van windpark Drentse Monden en Oostermoer bij 1e Exloërmond voldoet 
aan de reductie van elektromagnetische straling die is afgesproken in het convenant tussen 
de windparkondernemers en ASTRON (het Nederlands instituut voor radioastronomie), de 
eigenaar van de nabij gelegen LOFAR-telescoop. Dit is de uitkomst van verschillende 
metingen die sinds 2 september hebben plaatsgevonden. Daarmee is een belangrijke stap 
gezet voor daadwerkelijke realisatie van het windpark.  
  
Op 19 september 2016 zijn de initiatiefnemers van het windpark en ASTRON het convenant 
“Co-existentie windpark De Drentse Monden en Oostermoer en de LOFAR radiotelescoop van 
ASTRON” overeengekomen. Agentschap Telecom heeft vooraf vastgesteld dat storing op de 
LOFAR-telescoop kan worden veroorzaakt door elektromagnetische stoorstraling van de 
windturbines en reflecties van straling via de windturbines. Daarom zijn er in het convenant 
afspraken gemaakt over de manier waarop de activiteiten van LOFAR en het windpark naast 
elkaar kunnen bestaan. Zowel ASTRON als de initiatiefnemers van het windpark hebben 
daarbij concessies gedaan om het effect op het wetenschappelijk programma voor de LOFAR-
telescoop te beperken. 
  
Afgelopen jaren hebben de partijen zich ingespannen om aan de afspraken van het convenant 
te voldoen. Een speciale windturbine is ontwikkeld die zo min mogelijk elektromagnetische 
straling veroorzaakt. In september zijn er met de LOFAR-telescoop van ASTRON metingen 
uitgevoerd waar Agentschap Telecom als onafhankelijk expert op heeft toegezien. De 
uitkomsten van deze metingen toont aan dat wordt voldaan aan de in het convenant 
afgesproken minimaal vereiste emissiereductie (-35 dB) voor ingebruikname van de 
windmolen.  
  
Nu de testmetingen laten zien dat het reductievereiste wordt behaald, is aan deze voorwaarde 
voor de bouw en ingebruikname van de andere 44 turbines van het windpark voldaan. 
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer levert met een vermogen van 175,5 MW een 
belangrijke bijdrage aan het behalen van de landelijke doelstelling van 6000 MW wind op land. 
Het windpark zal bestaan uit 45 windturbines verdeeld over zes lijnen op het grondgebied van 
de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn in de provincie Drenthe. Naar verwachting is 
het windpark in 2021 operationeel. 
  
De eindrapportage van de metingen en de overeenkomst zijn te vinden op: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-
projecten/windparken/windpark-dm-en-om/ 
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