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Nieuws van De Drentse Monden en Oostermoer 

Op deze pagina vindt u informatie over het windpark en kenmerken van wind-
turbines. Dit keer gaan Wim Wolters (algemeen directeur) en Arthur Vermeulen 
(Directeur Windenergie bij Pure Energie/Raedthuys) in op de totstandkoming en 
toekomst van het windpark. 
U vindt nog meer informatie op: www.drentsemondenoostermoer.nl 
Daar kunt u zich ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief 

Wim Wolters leidt als algemeen directeur sinds eind 2018 Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Zijn jarenlange ervaring in de energiesector, maar ook in het 
leggen van contacten met overheden , werpen hun eerste vruchten af in de Veenkoloniën. In dat Drentse gebied voelt Arthur Vermeulen (Raedthuys / Pure Energie) zich 
al jaren thuis. Hij legde aan het begin van deze eeuw al eerste contacten over windturbines. Samen kijken ze terug, maar vooral ook vooruit. De eerste turbine is opgele-
verd en volgend jaar volgt afronding van het windpark. Op voorhand nemen ze enkele vooroordelen weg: “Er is nog geen cent subsidie in dit project gestoken. Betrok-
ken boeren hebben enorme financiële risico’s genomen en willen het gebied vooruit helpen. Laten we vooral de verbinding zoeken met elkaar.”

 ‘Windmolens en de hele energietransitie
hebben een grote invloed op alle Nederlanders’

Arthur Vermeulen stapte 27 jaar geleden in de wereld 
van windenergie. Hij maakte projecten mee vanaf 
de eerste plannen. Zag projecten stranden en slagen. 
Weerstand tegen windmolens is er bijna overal; het 
extremisme in de Veenkoloniën is niettemin uniek. “Ik 
hoop dat de verbinding die nu langzaamaan op gang 
komt, leidt tot een grotere acceptatie. Ik vind windmo-
lens zelf erg mooi, maar ik hoor natuurlijk ok mensen 
die ze niet mooi vinden. Maar ik spreek ook mensen 
die zeggen: het valt me eigenlijk nog mee.” Algemeen 
directeur Wim Wolters haakt aan met: “Een ding 
kunnen we niet veranderen: hoe de windmolens eruit 
zien. Wat we wel kunnen is informatie geven. Juiste 
informatie geven. Want onbekend maakt onbemind.”
“Windmolens en de hele energietransitie hebben een 
grote invloed op mensen. Overal in Nederland. Zoals 
ook de aanleg van snelwegen impact heeft. Of je het 
nou hebt over zonneparken of windparken. Mensen 
gaan de gevolgen van de energietransitie merken. 
Onvermijdelijk”, benadrukt Wolters.

Toch gaan er dan soms stemmen op om projecten maar af te 
blazen. Het ontbreekt aan het zogeheten draagvlak. 
Arthur Vermeulen: “Wat versta je onder dat draag-
vlak en hoe meet je dat? Hier in het gebied van dit 
windpark is op verschillende momenten gevraagd 
naar de mening van mensen. Er wordt vaak verwezen 
naar een onderzoek waarin 80% tegenstander was, 
10% voorstander en 10% neutraal. Maar dat was een 
onderzoek op een moment dat de vlam in de pan was 
geslagen met acties. Wat niet wordt genoemd is een 
onderzoek uit 2008 van NewCom over windenergie in 
Drenthe. Toen was 85% voor. Maar als werd door-
gevraagd hoe men aankeek tegen een windpark op 
600 meter afstand was nog maar 65% voorstander. Je 
ziet: hoe dichter het bij de mensen komt hoe lager de 
animo. Dat is heel gebruikelijk.”
Wim Wolters: “Begrijp me goed: mensen zijn heel 
belangrijk. Maar de energietransitie ook. Als je (en 
dat geldt voor elke plek in Nederland) toegeeft aan 
weerstand, dan is dat een blauwdruk om de hele ener-
gietransitie te doen mislukken. Wind op Zee, Wind op 
Land, Zon op Land. We hebben het allemáál nodig. 
Zelfs over Zon op Zee wordt al nagedacht.”

‘In 2008 had 65% van de bewoners 
in Drenthe geen bezwaar tegen 
windmolens in de buurt‘
 
Feiten als basis
Wim Wolters begrijpt de emotie die soms opspeelt, 
maar hamert op de noodzaak van juiste feiten. Arthur 
Vermeulen onderschrijft dat en blikt terug om feiten 
boven tafel te halen. Op veel plaatsen zeggen tegen-
standers bijvoorbeeld dat er (te) weinig wind zou zijn. 
Voor de Veenkolonien een fabel, verzekert hij. “Wij  
keken in 2000 al naar de mogelijkheden voor deze 
regio. Wij vonden het een geschikte plek. De verkave-
ling is rationeel langs rechte lijnen. Met lintdorpen op 
kilometers afstand van elkaar. Ook hier wordt gezegd 
dat er te weinig wind is. Dat is niet waar. Het is ver-
gelijkbaar met Flevoland. Je kunt hier prima opbreng-
sten uit windenergie genereren.”

Boeren gebeten hond
Dat de samenwerkende boeren de gebeten hond zijn 
is volgens Wolters en Vermeulen niet terecht. Evenals 
het hardnekkige verhaal dat één boer uit de school 
geklapt zou hebben en de plannen van collega’s heb-
ben verraden. “Tussen 2000 en 2009 hebben we veel 
gepraat met overheden. Met gedeputeerden Anneke 
Haisma en Tanja Klip maar ook met wethouder Jacob 
Bruintjes. Ons plan ging over 30 MWatt met ruimte 
voor meer. Daar maakten we geen geheim van. We 
hadden immers gesprekken met alle overheden. We 
wilden niks onder de pet houden.” 
De gemeentelijke en provinciale politici waren in 
Nederland geen uitzondering bij het afhouden van de 
windmolens. De rijksoverheid zag dat doelstellingen 
niet gehaald dreigden te worden en maakte bekend 
dat windparken die meer dan 100MWatt produceren 
onder de Rijks Coordinatie Regeling zouden vallen.
Wolters: “Die regeling wordt overigens niet alleen 
voor windparken gebruikt, maar bijvoorbeeld ook 
voor de bouw van energiecentrales of de aanleg van 
wegen. Dat gebeurde vanwege de traagheid van loka-
le overheden maar ook om 9de naam zegt het al) alle 
vergunningen te coördineren.

Vermeulen: “In 2010 ben ik met Harbert ten Have (een 
initiatiefnemer uit Eerste Exloermond) naar lokale be-
stuurders gegaan. We lieten ze zien hoe de Rijks Coor-
dinatie Regeling werd toegepast in Flevoland. Daar 
werd nauw samengewerkt door betrokkenen. We 
wilden dat hier in Drenthe ook: In het najaar van 2010 
hebben we wethouders en gedeputeerden uitgeno-
digd samen een Stuurgeroep te vormen, zoals ook in 
Flevoland was gebeurd. Maar gemeente en provincie 
hadden er geen oren naar. Achteraf gezien zeg ik: daar 
hadden wij, Economische Zaken en lagere overheden 
meer tijd en energie in moeten stoppen. Dat gebeurde 
niet. Maar wij gingen wel verder en hadden te maken 
met het Rijk als bevoegd gezag. Toen ontstond de 
situatie dat gemeenten niet wilden en de provincie 
gebonden was aan afspraken uit het Interprovinciaal 
Overleg (waarin doelstellingen rond windmolens 
waren vastgelegd).”
Wolters: “Er is sprake van een Rijks Coördinatie Rege-
ling. Het Rijk coördineert dus de zaken die gemeente 
en provincie moeten doen. Maar als ze dat vervolgens 
niet doen….”
Vermeulen: “Een project dat we als Raedthuys/Pure 
Energie in Flevoland doen gaat ook via de Rijks Co-
ordinatie Regeling. Dat project is nog veen groter dan 
Drentse Monden en Oostermoer. Daar zijn gemeenten 
en provincie wel van de partij. Die zijn positief betrok-
ken en loopt het soepel. Men is daar minder bang voor 
iets nieuws. Komt natuurlijk ook omdat men daar al 
windmolens heeft en er veel sprake is van vervanging 
door grotere molens.”: 

‘Op 27 januari 2011 hadden we 
een eerste inloopavond’

Politici wisten van de plannen, maar burgers wisten toch 
niks?
Vermeulen: Dat is niet waar. Op 27 januari 2011 (ik 
ken de datum nog uit m’n hoofd) hadden we een 
eerste inloopavond in Zandberg: DEE en Raedthuys 
samen. Een inloopavond met standjes waar informatie 
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werd gegeven over de plannen, geluid, participatie. 
We verbaasden ons wel dat er weinig vragen kwamen 
op de goed bezochte bijeenkomst. Toen waren er ook 
nog geen actiegroepen. Ja, kort daarna wel.”
Inmiddels gingen de plannenmakers verder. Inclusief 
een Communicatieplan, opgesteld door een Amster-
dams bureau dat ook in Flevoland zo’n plan had ge-
maakt. In de werkwijze paste dat het Rijk coördineer-
de (zoals de naam van het plan al zegt) en gemeenten 
uitvoerden. “Maar gemeenten trokken ten strijd in 
de rol van actievoerder. En provincies lanceerden 
Gebiedsvisies. Daardoor ontstond een dynamiek van 
weerstand die het hele Communicatieplan doodsloeg. 
Een rustige informatiebijeenkomst houden, bleek niet 
meer mogelijk. En in de media deed die controverse 
tussen overheden het wel goed. Dat is doorgegaan 
tot en met de uitspraak van de Raad van State die de 
bouw van het windpark uiteindelijk goedkeurde.”

En de burgers vinden dat de plannen zijn ‘doorgedrukt’
Vermeulen. “Dat gevoel begrijp ik. Er wordt een 
ruimtelijke ingreep in je leefomgeving gedaan. Er 
gebeurt iets dat je niet wilt, ondanks je verweer. Maar 
het gebeurt allemaal conform wettelijke regels en 
eisen.”
Dat ‘doordruk-gevoel’ is in de ogen van Vermeulen en 
Wolters mede ontstaan door de houding van gemeen-
ten en provincie.
Vermeulen: “Hun houding heeft ertoe geleid dat 
burgers de mogelijkheid is ontnomen om mee te 
praten. In de provincie Brabant gaat het bijvoorbeeld 
heel anders: daar eisen gemeentes dat burgers een 
participatierecht krijgen. Die kunnen mee-investeren 
en rendement halen. Daar verzilvert de gemeentelijke 
overheid de belangen van burgers.”

Een ander voorbeeld: Deventer
“Daar staan 2 windmolens langs de A1. Die zijn voor 
75% ons eigendom en voor 25% eigendom van een 
lokale energiecorporatie. Dat was een voorwaarde 
van de wethouder. Die zei: ik wil het graag maar als 
je de gemeenteraad wilt mee krijgen moet je het zó 
doen. En het werkt uitstekend. Het aantal deelnemers 
is ongeveer 1% van de bevolking. Dat is nog niet veel 
maar het toont betrokkenheid. We noemen het nu al 
het Deventer-model.”
Wanneer profiteert de regio van het Gebiedsfonds en 
komt er geld vrij voor de regio?
“Daar werken we nu aan. Het project was nog niet 

zeker dus konden we nog niets concreets. Maar ga er 
vanuit dat we conform de gedragscode van de wind-
energiesector werken. Dat doen we bijvoorbeeld ook 
in Hardenberg-Ommen. En daar gaat het prima.”

‘De bouw van het windpark gebeurt
zonder één cent subsidie’’ 
Subsidies
En inmiddels lopen de herenboeren uit de Veenko-
loniën helemaal binnen en klotst het geld tegen de 
plinten dankzij de subsidies…
Wolters: “Onzin. Echt grote onzin. Er gaat geen cent 
subsidie naar de bouw van windmolens. Alles wat tot 
nog toe is gedaan en gebouwd komt rechtstreeks uit 
de portemonnee van de betrokken boeren en Rae-
dthuys. Er is pas van subsidie sprake als de turbines 
stroom leveren. Op die stroomprijs zit een subsidie. 
Maar de bouw betalen de betrokkenen zelf en eigen 
zak en met leningen bij banken.”

En als mensen zeggen: stop er alsnog mee. Wat zeg-
gen jullie dan?
Vermeulen: “Het gebeurt wel eens dat we met projec-
ten stoppen, maar dan om andere redenen. Dan is bij-
voorbeeld een plan ontwikkeld voor kleinere molens, 
is er veel tijd verstreken en zijn alleen grotere molens 
nog rendabel. Maar die kunnen dan op die plek niet. 
Die was alleen geschikt voor kleinere molens. Dan is 
het een rationele afweging van de toekomstkansen. 
In z’n algemeenheid zeg ik: natuurlijk zijn mensen en 
hun wensen belangrijk. Maar dat is de energietransitie 
ook. Dan werkt het niet als je als ontwikkelaar zegt: 
doe ons maar een paar stuivers en we zijn weg. Dat 
vind ik onethisch.”


