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Statengriffie

Van: Tjipke Paas 
Verzonden: woensdag 20 maart 2013 12:11
Aan: Statengriffie
CC: Dhr. E. R. Veenstra; Dhr. H. Beerda; Mw. R.S. Goettsch; ruudfokkens@kpnmail.nl; 

Mw. A. Lubbers; Mw. J.M. Pannekoek-van Toor; Dhr. J. Baltes; Dhr. H. van de Boer; 
Mw. W.M. Meeuwissen-Dekker; Jan Cazemier; Dhr. H. Klaver; Theun Wijbenga; Mw. 
W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen; venbasvander@telfort.nl; Mw. C.F.M. Brouwer-
Dekker; Dhr. G. Klein Koerkamp; Dhr. R. Beimers; Dhr. N.A. Uppelschoten; Dhr. P. 
Oosterlaak; Mw. M.C.J. van der Tol; Dhr. T. Stelpstra; Vorenkamp-Bert@hetnet.nl; 
lbeving@hetnet.nl; Mw. A. Dekker; grfennema@hetnet.nl; Dhr. F. van Lookeren 
Campagne; Mw. G. Hendriks; Dhr. J. van Berkum; Dhr. F. van Rhee; Dhr. W. van 
Heusden; Mw. G.M. van Dinteren; Mw. L. Punt; Dhr. K. Kuipers; Dhr. J.N. Kuipers; 
Mw. M. Bakker; Dhr. E. Hemsteede; R Horasan; Dhr. H.R. Hornstra; Dhr. A. Huizing; 
Mw. T. Hummel; Dhr. J. Slagter; Dhr. P. Zwiers; Dhr. Egbert Bolhuis; Mevr. M. S. 
Irrgang-Borsboom; Dhr. A. Kerstholt; Dhr. J. Smits; Dhr. J.L. Stel; Dhr. A. 
Timmerman; Dhr. D. Dijkstra; Mw. M.J. Kaal; Dhr. A.A.P.M. van Berkel; 
m.middelaar@drenthe.nl; Dhr. H.N. van Eekelen; Mw. L.A. Smits; Dhr. K. Vester; Dhr. 
J. Tuin; Dhr. J.A. van Dalen; Mevr. M. Stijkel - Kuijpers; Mw. G.H. Smith-Bults

Onderwerp: Betreft: Dringende oproep van 250 ondernemers aan Drentse statenleden om 
windmolenparken niet toe te staan in de Veenkoloniën

Bijlagen: openbriefwindmolens0313.pdf

Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
Bijgaand zenden wij als bezorgde ondernemers in Nieuw-Buinen en de Kanaalstreek een Open Brief waarin wij een dringende oproep aan u doen 
af te zien van de realisering van windmolenparken in het Veenkoloniale gebied. De ondernemersverenigingen van Nieuw-Buinen en de 
Kanaalstreek - met in totaal circa 250 aangesloten bedrijven - hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk stelling te nemen tegen deze 
plannen, die aan de orde komen tijdens de Statencommissie Omgevingsbeleid van de provincie Drenthe op 27 maart.  
 
In de bijgevoegde Open Brief vindt u onze argumenten.  
 
namens Ondernemersvereniging Buinermond (gemeente Borger-Odoorn)  
en Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK. 
 
 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet / kind regards, 
  
Tjipke Paas 
Directeur | Eigenaar 
 
Bestuurslid Ondernemervereniging Buinermond  
 
Mob: +31 (0)6 22 691 819 | Fax: +31 (0)599 650393 | E-mail: tpaas@compused.nl 
Compused B.V. | Oosterstraat 56 | 9502 EE  Stadskanaal | Netherlands 
Tel: +31 (0)599 659115 | http://www.compused.nl | info@compused.nl  
  
The information transmitted is intended only for the person(s) or entity to which it is addressed and may contain 
confidential  and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in 
reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, 
please contact the sender and delete the material from any computer.
Please consider the environment before printing this e-mail.
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OPEN BRIEF AAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE M.B.T. WINDMOLENPLANNEN VEENKOLONIËN 
 
Als ondernemers in Buinermond en de Kanaalstreek - circa 250 bedrijven vertegenwoordigd in de 
Ondernemersvereniging Buinermond en de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK - maken wij ons 
ernstig zorgen over de plannen van de provincie Drenthe om windmolens in het aangrenzende Veenkoloniale 
gebied te plaatsen. Wij doen een dringend beroep op Provinciale Staten van Drenthe om af te zien van de 
realisering van windmolenparken in het Veenkoloniale gebied.  
 
Wij beschouwen ons zelf als ambassadeurs van onze regio, we dragen het gebied een warm hart toe en dragen 
dit uit. Wij vrezen voor ingrijpende sociale, sociaal-economische en economische gevolgen als de windmolens 
ons gebied gaan domineren. Om misverstanden te voorkomen: hier speelt voor ons geen  NIMBY-belang. Het 
belang dat aan de orde is overstijgt bovendien het individuele belang. Wij maken ons ernstig zorgen over de 
gevolgen voor de leefbaarheid. Wij voorzien versnelde krimp in het gebied met alle gevolgen van dien.  
 
Van onze kant willen wij de volgende waarnemingen en overwegingen onder uw aandacht brengen: 

- De windmolens zijn van een enorme omvang: 200 meter,  twee maal zo hoog als de Martinitoren.  
Daarmee is elke verhouding in het vrij beperkte Veenkoloniale landschap zoek, ook als ze in clusters 
worden geplaatst. Niemand kan zich feitelijk een voorstelling maken van deze hoogte. Het verhoudt zich 
ook niet tot de plaatsing ten opzichte van de bebouwing op een afstand van 500 meter. De impact zal 
pas duidelijk zijn als ze er staan en dan is er geen weg terug.  

- De windmolens maken de Veenkoloniën onherbergzaam. Het zal er ‘unheimisch’ worden. Ervaar de 
impact door bestaande windmolenlocaties te bezoeken met windmolens die deze omvang hebben.   

- Nieuwe toeristische en economische initiatieven kunnen we vergeten (provinciale subsidies ten spijt), de 
Veenkoloniën gaan voor generaties lang op slot. Het laatste wat het Veenkoloniaal gebied van zichzelf 
heeft - zijn weidsheid - wordt opgeofferd.  

- De leefbaarheid wordt ernstig aangetast, de krimp gestimuleerd.  
- Windmolens horen ten principale bij en op zee, ons land is er te klein voor. Windmolens zorgen na de 

‘witte schimmel’ (aantasting van dorpsgezichten door nieuwbouw met lichtgekleurde stenen) voor een 
nieuwe vorm van ‘verlelijking’ en ‘verrommeling’ van het landschap. De impact van windmolens is 
daarbij aanzienlijk groter dan witte schimmel.   

- Als het dan toch op land moet: Waarom geen innovatieve zonneparken op de boerenakkers? Een 
alternatief is de verbreding van de N33 te gebruiken om er een ‘Noordelijke Energieweg’ van te maken 
door daar wel een combinatie met windmolens toe te staan. De A28 is ook een optie. 

- Het is ons volstrekt onduidelijk waarom juist dit gebied voorkeur heeft, gelegen in de windschaduw van 
de Hondsrug. Speelt hier louter het grondbezit van de initiatiefnemers een rol? 

- Zeer druk bezochte informatie avonden laten momenteel woedende en zeer verontruste burgers zien. 
De volksaard is hier overigens van nature kalm. Dit project leidt tot een ernstige verwijdering tussen 
burger (massaal) en politiek. Een gevaarlijke ontwikkeling.  

- Er ontstaat sociale onrust. Naar wij hebben vernomen komt nu al voor dat kinderen van de gewone 
bewoners en de initiatief nemende boeren niet meer met elkaar mogen spelen. Er dreigt tweespalt. 
Boeren wordt verweten dat ze niet thuis horen in het gebied nu ze met hun plannen geen enkel respect 
voor het gebied tonen.  

- De plaatsing van de molens is dusdanig dat de combinatie met het verloop van de zonnestand 
verstrekkende gevolgen heeft voor de bewoners van Nieuw Buinen op het gebied van slagschaduw. Dit 
zal de leefbaarheid aantasten en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het wetenschappelijk 
tijdschrift Noise and Health concludeert dat omwonenden van windmolenparken aantoonbaar slechter 
slapen, een kwart werd depressief. Algemeen bekend zijn de gezondheidseffecten zoals epilepsie.  



- Windmolens zijn natuuronvriendelijk. De windmolens zullen veel slachtoffers onder vogels betekenen die 
gedood worden door de wieken (Clive Hambler, Oxford University stelt dat 1 windturbine jaarlijks 
afhankelijk van de locatie tussen de drie- en achthonderd vogels dood).  

- Het is opvallend dat Drenthe kiest voor plaatsing langs de provinciegrens. Het doet denken aan de 
situatie in onder meer Duitsland, waar veel kerncentrales nabij de landsgrenzen worden gebouwd. 
Windmolens overigens ook. 

- Misschien wel het meest wrang: de bewoners van het gebied betalen zelf indirect mee via de subsidie 
die op de windmolens wordt verleend en direct door de waardedaling, c.q. onverkoopbaarheid van hun 
woningen. Het financieel voordeel komt bij de initiatiefnemers: vooral boeren (slechts enkele tientallen) 
waarvan sommige zelfs niet in het gebied wonen (Brabant, enz), terwijl duizenden bewoners overlast 
zullen krijgen (geluid, slagschaduw van de wieken, enz). Wij gunnen vanzelfsprekend elke ondernemer 
een goede boterham, maar hier is sprake van een volstrekt onrechtvaardige situatie. Hier zal een 
subsidie, financiële tegemoetkoming of anderszins afkoop niets aan veranderen. De gevolgen voor de 
krimp zijn hiervoor al genoemd. In onze opinie al met al een typisch geval van 'penny wise, pound 
foolish'. 

- Meer principieel roept het initiatief ergernis op, waarbij wij ons in hoge mate storen aan het feit dat, om 
minister-president Mark Rutte te citeren: “windmolens niet op wind maar op subsidie draaien”. 
Bovendien onderschrijven steeds meer onderzoeken dat windmolens inefficiënt en duur zijn. 

- Ten behoeve van het milieu wordt een landschap opgeofferd. Het doet denken aan de man die 
zonnepanelen op zijn dak plaatst en de bomen om zijn huis kapt om geen schaduw te hebben.  

 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ondernemersvereniging Buinermond  
Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK 
Contactpersoon: T. Paas, bestuurslid Ondernemersvereniging Buinermond, tel. 06 22 69 18 19 
 
Nieuw-Buinen, 21 maart 2013  
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