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Geacht college, 
 
Doormiddel van dit schrijven maakt ondergetekende gebruik van de mogelijkheid tot het indienen 
van een zienswijze op het Ontwerp Structuurvisie “Windmolen opstelling gemeente Emmen” 
 
Ik ben van mening dat de plaatsing van windmolens in de gemeente Emmen en dan specifiek in het 
gebied Rundeveen/Barger-Compascuum  een zodanige verstoring van landschap en wonen met zich 
meebrengt dat er naar mijn beleving onrecht wordt gedaan aan mijn woonomgeving met grote 
gevolgen voor de toekomst van zowel mij, mijn kinderen als mijn landschappelijke woonomgeving. 
Ik ben onverkort van mening dat een dergelijke aantasting van mijn woongenot, woonbeleving en 
mijn woonomgeving niet behoort te gebeuren en  daarom zeer onwenselijk is. 
 
 
Voor mijn zienswijze op uw planvorming heb ik de volgende redenen: 
 
- De gekozen opstelling van 60 MW ( mogelijk 20 molens van 3MW, of 10 nog grotere) is veel te 

ingrijpend voor het totale landschappelijke karakter van een kleine woongemeenschap als 
Barger-Compascuum.  Op pagina 14  in het ontwerp, geeft u aan dat de windmolenopstelling 
wordt toegestaan als het de leefbaarheid van het landelijk gebied bevordert.  Een dergelijke 
ingrijpende inpassing in een landschappelijk gebied is duidelijk verstorend. Het zal de 
leefbaarheid niet ten goede komen. 
 

- U geeft zelfs aan op pagina 14, citaat: “De windmolenopstelling wordt toegestaan als deze  

         aansluit op de aanwezige landschapselementen en bestaande ruimtelijke waarden of als de   

         windmolenopstelling een geheel nieuw type landschappelijke identiteit(energielandschap)creëert”. Einde   
        citaat. Kennelijk bent u van mening dat het laatste, het creëren van een  nieuwe    
        landschappelijke identiteit het uitgangspunt vormt voor de plaatsing van windmolens. Dit is 
        volledig in tegenspraak met uw opvatting van behoud van het landschappelijke karakter  van het  
        gebied. 
 
- Door de massale opstelling, en of grootte van de op te stellen windmolens, is het zeker dat er 

veel overlast  en hinder zal worden veroorzaakt zoals uitzicht, aantasting landschappelijk 
karakter, geluidshinder, slagschaduw en veiligheid. 

 
- Voor zover bij de inwoners bekend is er geen onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen die 

de opstelling van de windmolens meebrengen op het gebied van emissie van laagfrequent geluid 
op de gezondheid van omwonenden. Klachten die kunnen ontstaan als gevolg van langdurige 
blootstelling aan laagfrequente geluiden zijn ondermeer slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, 
stress, verminderd concentratievermogen, en depressiviteit. 

 



- Er dient voorafgaand aan de beslissing om de windmolens wel of niet te plaatsen eerst een 
onderzoek naar de in het vorige punt genoemde gezondheidsklachten plaats te vinden. Er lopen 
onderzoeken via de RIVM en GGD Drenthe. Dit moet eerst duidelijkheid scheppen. 

 
- Het is bekend dat laagfrequent geluid gezondheidsrisico’s meebrengt, door de bekendheid van 

de gezondheidsrisico’s van laagfrequent geluid dient de afstand tot de woningen minimaal 2 km 
te zijn ipv. 400 mtr. 

 
- De gemeente propageert een toename van toerisme in de Zuid-Oosthoek van Drenthe, specifiek 

het Bargerveen en de vaarverbinding naar Ter Apel. Het plaatsen van windmolens in een 
aantrekkelijk toeristisch gebied lijkt volledig in tegenspraak met wat de gemeente van een 
economische ontwikkeling op toeristisch gebied van de inwoners verwacht. Er zal naar alle 
waarschijnlijkheid niet door inwoners van Barger-Compascuum in de toeristische sector worden 
geïnvesteerd als het landschappelijk karakter en de woonomgeving aangetast worden door de 
plaatsing van windmolens in dit gebied. Er dient eerst onderzoek verricht te worden naar de 
nadelige gevolgen voor recreatie en toerisme, denk hierbij bv aan daling van werkgelegenheid in 
deze sectoren. 

 
- In landelijke gebieden zoals hier in zuidoost Drenthe worden met de komst van windmolens juist 

de kernkwaliteiten zoals rust, ruimte en duisternis geweld aangedaan. Deze kernkwaliteiten zijn 
in Nederland juist zeldzaam aan het worden, en veel mensen wonen juist hierom in deze 
gebieden of komen dan ook juist naar deze gebieden op zoek naar rust en de veelgeprezen 
landelijke uitstraling. Op pagina 13 geeft u juist aan dat de kernkwaliteiten van een gebied 
zoveel mogelijk behouden dienen te blijven. Dit is mijns inziens niet het geval, met de plaatsing 
van de bedoelde windmolens gaat de kernkwaliteit juist verloren. Ik wil u hierbij nogmaals wijzen 
op uw grondgedachte tot het plaatsen van windmolens, het creëren van een nieuwe 
landschappelijke identiteit, zoals u aangeeft op dezelfde pagina.  

 
- De plannen voor het plaatsen van de genoemde windmolens zorgen voor een tweedeling in de 

lokale bevolking en in de gemeente in het bijzonder. Grotere kernen worden in uw ontwerp 
structuurvisie ontzien, er worden geen windmolens op bedrijventerreinen rondom andere 
woonkernen geplaatst. Emmen, Nieuw-Amsterdam en Klazienaveen hebben alleen de voordelen 
van de opwekking van duurzame energie. In kleine gemeenschappen waar men veel op elkaar is 
aangewezen ligt dit anders, daar worden de nadelen ervaren en heeft dit een duidelijke sociale 
ontwrichting tot gevolg.  

 
- De gemeente Emmen is sinds kort een krimpgemeente grenzend aan een groot gebied Oost-

Groningen waar de krimp nog meer voelbaar is dan in de Zuid-Oost hoek van Drenthe. De al 
bestaande en doorzettende krimp zal worden versterkt door de komst van windparken, 
waardoor mensen uit het gebied sneller zullen vertrekken en de voorzieningen in het gebied nog 
verder onder druk komen te staan. 

 
- In het algemeen is de keuze voor meer windenergie in de huidige vorm een keuze voor 

subsidiëring van sociale ongelijkheid, overlast, slechts beperkte reductie van CO2-emissie en van 
hoge kosten. Door verder te gaan op de weg zoals uw ontwerp structuurvisie aangeeft levert u 
als college een bijdrage tot het in stand houden van deze subsidiëring met kwalijke gevolgen. 

 
- Er bestaat geen duidelijk zicht op de gevolgen wat deze plannen betekenen voor de eventuele 

waardedaling van de woningen en hoe dit wordt gecompenseerd. Onderzoek op grote schaal 
heeft uitgewezen dat huiseigenaren binnen een straal tot 5 km van windparken substantieel 
verlies leiden bij de verkoop van hun woning. Dit verlies kan oplopen tot 50% van de waarde en 



in het uiterste geval tot 100%, wat inhoudt dat de woning onverkoopbaar is geworden. Er zal dus 
voor woningeigenaren vooraf op dit punt duidelijkheid dienen te komen. 

 
- Er is meer onderzoek nodig naar samenhang en gevolgen, de samenstelling van de energiemix en 

de mogelijke alternatieven. Gezien de vele negatieve rapporten en de conclusies die daaruit nu 
al door gemeenten, provincies en landen worden getrokken, lijkt het ons niet verstandig om met 
windenergie door te gaan, zeker niet op land en vooral niet in de door u gekozen locatie. 
 

- De doorslag voor uw gebiedskeuze zou vooral zijn gegeven door de meer dan gunstige 
voorwaarden voor gebiedsontwikkeling in het Rundeveen.  Dit zou het meest zwaarwegende 
criterium zijn op basis van de beleidsuitgangspunten van de beleidsregel. Er is absoluut niet 
duidelijk gemaakt welke deze gunstige voorwaarden zijn en deze kunnen mijns inziens nooit 
opwegen tegen de afbraak van het woongenot, woonomgeving en woonbeleving. Tevens staat 
dit uitgangspunt haaks op uw bewering dat er zo weinig mogelijk woningen mogen worden 
beïnvloed door effecten van windturbines. In dat geval zou de keuze dus niet het Rundeveen  
moeten zijn! 

 
- In de  Structuurvisie doet u voorkomen alsof alles tot stand is gekomen in overleg met de 

bewoners. Wat u bedoelt met “bewoners” zijn  die enkele bewoners die in het Windteam zitten. 
Met de feitelijke bewoners (dus alle bewoners) is blijkbaar weinig overlegd, want gelet op de 
vele protesten die nu ontstaan is dit niet in overeenstemming met de tekst in de Structuurvisie. 
Er is blijkbaar onvoldoende overleg geweest en nieuw overleg met alle bewoners en niet 
uitsluitend het zogenaamde Windteam lijkt zeer nodig en zinnig. Daarnaast strookt de gang van 
zaken volledig met uw collegevoornemen, zoals verwoord in het collegeprogram, alternatieven 
voor te leggen aan de raad. Gehoord de uitspraken van de verantwoordelijke wethouder is alles 
al beslist en hoeft de gemeenteraad slechts “ja”te knikken. Waar zijn uw alternatieven voor de 
raad? 
 

 
- De wethouder heeft veelvuldig gezegd dat we als bewoners wel “ja” moeten zeggen omdat 

anders via de Rijkscoördinatieregeling de windmolens alsnog komen. Op pagina 12 staat echter, 
Citaat:” Op (inter)nationaal niveau is afgesproken dat Nederland in 2020 tenminste 6000 MW aan 

windenergie op land heeft gerealiseerd. Hiermee wordt (deels) invulling gegeven aan de  
doelstellingen voor klimaat en energie op Europees niveau. Het Ministerie van Infrastructuur en  
milieu (I&M) heeft onlangs de Ontwerp structuurvisie Windenergie op land gepubliceerd. Daarin  
heeft de rijksoverheid elf gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grootschalige windenergie.  
In Drenthe is dit het deel van het provinciaal zoekgebied voor windenergie in de gemeenten  
Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Dit betekent dat alleen in deze gebieden windparken zijn  
toegestaan van 100 MW of meer. Het deel van het zoekgebied in de gemeente Emmen, ten  
noorden van Klazienaveen en Zwartemeeer, is wel in het MER bij de Structuurvisie windenergie  
op land onderzocht, maar maakt geen deel uit van de hiervoor bedoelde gebieden voor  
grootschalige windenergie. Op 22 januari 2012 zijn Rijk en IPO 3 overeengekomen om 6000  
megawatt aan windenergie op land te realiseren, waarbij tevens een verdeling over de twaalf  

provincies is gemaakt.” Einde citaat.  De bewering van de wethouder  dat er uitsluitend “Ja”gezegd 
moet worden klopt dus niet en in feite worden hier de inwoners van het gebied misleid en 
spelen er andere belangen. 

 
- Op pagina 14 staat dat een windmolenopstelling niet is toegestaan in woongebieden. Dit is in 

Barger-Compascuum duidelijk wel het geval. De afstand  zo als nu gezien wordt tot de eerste lijn 
van bewoning is slechts 200 meter.  Tevens doorsnijdt de voorgestelde windmolenopstelling de 
karakteristieke opbouw van de lintbebouwing. Eén van uw doelstellingen was juist om deze 
karakteristieke opbouw te behouden.  Ook op dit punt spreekt u zichzelf tegen. 
 



 
- Verder staat op pagina 14 ook dat een windmolenopstelling niet mogelijk is in gebieden met 

laagvliegroutes. In de “Dagblad van het Noorden” van woensdag 22 mei  jl. staat echter dat juist 
dit gebied van zuidoost Drenthe in 2015 wordt gebruikt als militair oefengebied voor zowel 
Nederland als Duitsland, dat mag dan weliswaar een hoogvlieg gebied zijn , maar het blijft een 
risicovol oefengebied. 
 

 
- Op pagina 19 staat dat  het gebied “De Monden” afvalt omdat er visuele interferentie is met het 

toekomstige “Windpark Tweede Exloërmond” (7km) en met bestaande windmolenparken in 
Duitsland. In het gebied van Rundeveen is diezelfde visuele interferentie aanwezig,  met de 
windmolens in Twist (afstand +/- 4,5 kilometer). Het vreemde aan uw opstelling over 
interferentie is dat u afwijst waar de afstand 7 Km bedraagt en toestaat waar de afstand slechts 
4,5 Km bedraagt. De afstanden die u hanteert  verschillen nogal . Met andere woorden het door 
u genoemde argument is niet erg steekhoudend en zeker niet consequent, m.a.w. het klopt dus 
niet. 

 
- Op pagina 20 rept u over de nieuwe vastgestelde visie voor het Rundedal.  In tegenstelling tot 

uw bewering is er tegenstrijdigheid met uw  keuze van de windmolenopstelling en uw visienota 
met betrekking tot de toekomst van  het Rundedal. Door de komst van het windmolenpark 
zullen zich hier naar alle waarschijnlijkheid geen bedrijven vestigen, werken in een 
windmolengebied lijkt mij zowel voor werkgevers als voor werknemers zeer risicovol v.w.b. 
gezondheid en eventuele schadeclaims, en kunnen hier zeker geen woon-werk locaties 
gerealiseerd worden, hetgeen in volstrekte tegenstelling is met de eerder vastgestelde visie voor 
het Rundedal gebied. Indien we uw minimale afstand van 500 meter vanaf de bebouwing in acht 
nemen, dan is er zo wie zo geen woonlocatie mogelijk op het Rundedal. 

 
- Op pagina 23 heeft u het over kansen over gebiedsontwikkeling. U heeft het dan voornamelijk 

over het stimuleren van de lokale economie, het accommodatiebeleid, beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte.  Dit zijn echter voornamelijk zaken die normaal door de gemeentelijke 
overheid uit gemeenschapsgeld dienen te worden betaald.  Naar mijn mening is er amper  
voordeel voor de inwoners en een zeer groot financieel voordeel voor de gemeente te behalen. 
In deze situatie is een schijnbare belangenafweging die fors in het voordeel van de gemeente 
uitpakt leidend. Belangen van omwonenden worden ondergeschikt gemaakt aan het financiële 
voordeel voor de gemeente. Er is geen groot of extra maatschappelijk belang wat aan uw 
beslissing ten grondslag ligt, slechts financieel gewin voor de gemeente. Een heroverweging van 
uw beslissing zou voor de hand liggen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
(Handtekening ) 
 
Naam; 
Adres; 
Geboortedatum; 
 


