
 
 

 
 

 

 

 

Stadskanaal, 19-01-2017 

 

Betreft :  “ Reactie brief windpark initiatiefnemers en concreet voorstel  

 

 

Excellentie, 

Recent heeft u een brief ontvangen van de initiatiefnemers van de windparken vertegenwoordigd in 

Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Windpark Oostermoer Exploitatie BV, Raedthuys Pure 

Energie  en De Windvogel. 

Wij hebben geconstateerd dat in de brief een aantal argumenten ten behoeve van de belangen van 

deze organisaties wordt aangedragen die feitelijk incorrect zijn dan wel een verkeerde voorstelling 

van zaken geven. Met onze reactie willen wij de geschetste beelden corrigeren en u opnieuw met 

nadruk oproepen de windmolenplannen te beëindigen en te kiezen voor het alternatief solar.  

Als Stichting De Zonkoloniën zijn wij al geruime tijd actief om voor de voorgenomen windparken De 

Drentse Monden en Oostermoer een alternatief te ontwikkelen. Een alternatief dat het gebied een 

wenkend sociaal economisch perspectief biedt en waarbij er tenminste evenveel duurzame energie 

wordt geproduceerd en het vooraanstaand wetenschappelijk project LOFAR optimaal kan blijven 

functioneren. 

De Stichting De Zonkoloniën vertegenwoordigt 250 bedrijven in de Drentse Monden en de 

Kanaalstreek. Wij zijn geen actiegroep, hebben geen commercieel belang en zijn onafhankelijk. Wij 

zijn er van overtuigd dat de windparken desastreus zijn voor onder meer het sociaal-economisch 

perspectief van de regio. Wij zetten ons in vanuit onze grote betrokkenheid bij de streek en haar 

inwoners waaronder veel van onze medewerkers.  

Dan met betrekking tot de brief van de initiatiefnemers. De mededelingen over het 

communicatieproces geven een verkeerde voorstelling van zaken. De initiatiefnemers hebben ons 

laten weten dat zij bij de start van het project in eerste instantie besloten hun plannen geheim te 

houden. Dit was reden voor een aantal boeren om niet deel te nemen aan de windplannen, omdat 

ze dit niet correct achten in het licht van de impact die de plannen zouden hebben op de omgeving 

en de omwonenden (bron: de reportagereeks in dagblad Trouw, mei 2016). 
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Aan : De minister van Economische Zaken, 

De heer H.G.J. Kamp  

   solar park Veenkoloniën met hard toegezegde grondposities ” 

 



 
 

 
In een overleg dat wij als De Zonkoloniën op 11 april 2016 hebben 

gehad met een vertegenwoordiging van de initiatiefnemers 

verklaarde de huidige voorzitter van Windpark Oostermoer 

Exploitatie BV dat de initiatiefnemers op geen enkele wijze rekening wensten te houden met de 

regio i.c. de omwonenden, “want dan waren wij al lang failliet geweest”. Wij hebben die mededeling 

als stuitend ervaren, maar helaas ook als illustratief voor de houding van de initiatiefnemers. Het 

betreffende overleg was op ons initiatief om de initiatiefnemers uit te nodigen onze voorstellen 

m.b.t. inzet van solar in plaats van windmolens te volgen. Dit overleg heeft helaas niet tot resultaat 

geleid.  

In algemene zin zijn de communicatie initiatieven ons inziens abominabel geweest. Wij hebben 

geconstateerd dat met de bevindingen van de gebiedscoördinator, de heer Oterdoom - met wie ook 

wij een uitstekend gesprek hebben gehad - niets is gedaan en feitelijk zijn genegeerd. Als absoluut 

dieptepunt zien wij de gesprekken die de initiatiefnemers en uw ministerie hebben gehouden rond 

maart vorig jaar en waarbij de bezoekers zich dienden te legitimeren met een streepjescode. Dat 

heeft nare associaties opgeroepen waar nog altijd over wordt gesproken.  

De initiatiefnemers constateren dat duidelijkheid voor de bewoners opnieuw op zich laat wachten 

nu er een vrijwel kamerbrede motie is aangenomen. Ook hier is sprake van een onjuiste voorstelling 

van zaken. De bewoners hebben in meerderheid (77%) aangegeven geen windparken te willen. De 

Tweede Kamer heeft met de motie juist gehoor gegeven aan de weerstand die bij de bevolking 

heerst. De ernstige sociale fricties tussen initiatiefnemers en bevolking worden veroorzaakt door de 

windplannen, niet door de motie van de Tweede Kamer of het initiatief van onze stichting om te 

komen tot een volwaardig solar alternatief.  

De opinie van de initiatiefnemers dat de windparken een impuls voor het gebied betekenen is 

onjuist. Het zal beslist een impuls betekenen voor de financiële positie van de initiatiefnemers, maar 

de impact op de samenleving zal ernstig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de sociaal-economische 

perspectieven. De ondernemers voorzien dat het aantrekken van nieuwe bedrijven en nieuw 

personeel van buiten de regio een probleem gaat worden, omdat de leefbaarheid van de regio 

ernstig wordt aangetast. Er bestaat grote zorg over de effecten op de gezondheid, mede als gevolg 

van slagschaduw en geluidoverlast. De gevolgen voor het landschap zijn desastreus. De sociale 

cohesie staat nu al onder druk en zal naar verwachting verslechteren. De middenstand maakt zich 

ernstig zorgen over de impact. De wijze waarop de initiatiefnemers in hun brief aan u aan dit alles 

voorbij gaan is onthutsend. De windparken zullen amper werkgelegenheid opleveren, in 

tegenstelling tot het alternatief solar.  

De constatering en berekeningen van de initiatiefnemers betreffende solar als alternatief voor wind 

zoals beschreven in de brief zijn feitelijk onjuist. Refererend aan het Energieakkoord, dat leidend is 

met betrekking tot energieopbrengst, komen wij tot de volgende berekeningen (bron RVO). Voor 

wind 45 turbines van 3 MW = 135 MW opgesteld vermogen. Deze leveren 35 x 2.650 vollast uren = 

357.750 MWh energie per jaar.  

Bron: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-

land/techniek/opbrengst 

Voor zon is benodigd 377 MWp opgesteld vermogen. Deze leveren 377 x 950 vollast uren is 358.150 

MWh energie per jaar.  Hiervoor is ongeveer 450 ha grond nodig. Dit is, in tegenstelling tot wat u 

eerder in de Tweede Kamer verklaarde, geen grondbeslag voor de volledige Veenkoloniën, maar 

slechts 0,5% van de Veenkoloniën. 

Bron: http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/Rekenvoorbeelden%20Zon%20SDE%202016.pdf 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/techniek/opbrengst
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/techniek/opbrengst
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/Rekenvoorbeelden%20Zon%20SDE%202016.pdf


 
 

 
Inmiddels zijn verschillende commerciële partijen benaderd voor 

een business case. PowerField Nederland, gevestigd te Dokkum, is 

het eerste bedrijf dat nu met een concreet business plan en hard 

toegezegde grondposities komt en geeft aan te kunnen inschrijven voor een SDE-subsidie van 8,7 

eurocent per kWh. Met vergelijkbare correctiefactoren (energie marktprijzen) zal de netto bijdrage 

SDE-subsidie voor de Nederlandse staat vergelijkbaar zijn als met wind op land. De constatering in 

de brief “Maar met alleen zonnepanelen komen we er niet” is derhalve aantoonbaar onjuist.  

Het Solarplan onderscheidt zich ook anderszins van de windparken. Het is een alternatief vanuit de 

streek en heeft draagvlak. Het biedt een perspectief om verder uit te bouwen in het kader van een 

toonaangevend energielandschap met waterstof productie, bio-vergisting en energie opslag.  

Het argument dat landbouwgrond schaars is, is merkwaardig. Juist in deze regio zijn de afgelopen 

jaren grote aantallen hectares niet beschikbaar geweest als landbouwgrond, omdat de boeren ze als 

productiebos hebben benut ten behoeve van de subsidies die daar mee konden worden vergaard.  

Wij hopen hiermee de beeldvorming zoals die in de brief van de betrokken initiatiefnemers wordt 

weergegeven toereikend te hebben gecorrigeerd. Zoals eerder vermeld doen wij opnieuw een 

dringend beroep op u af te zien van de realisering van de mega windparken in de Veenkoloniën en te 

kiezen voor het volwaardige solar alternatief. Dit alternatief is geen conceptueel plan meer maar 

inmiddels  een uitgewerkt businessmodel met hard toegezegde grondposities die voor 2020 kan 

worden uitgerold en nu aantoonbaar goedkoper is dan het beoogde windpark. Dit plan kan erg snel 

opgeschaald worden omdat er veel meer belangstelling is qua grondposities. 

Wij zijn vanzelfsprekend graag bereid dit alternatief nader aan u toe te lichten.  

 

Hoogachtend,  

 

 

Namens Stichting de Zonkoloniën 

Voorzitter H. van der Wal 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Powerfield Zonnepark Veenkoloniën 

2. Presentatie Zonkoloniën 


