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Kamp slaat protest in de wind
ED VAN TELLINGEN
MAAIKE WIND

ASSEN Minister Kamp geeft geen
krimp in het Windpark De Drentse
Monden en Oostermoer. Dat blijkt
uit het ontwerp-inpassingsplan dat
hij vandaag presenteert.

Ondanks veel protesten uit de
Drentse Veenkoloniën blijft minis-
ter Henk Kamp (VVD) bij zijn plan
om in het gebied vijftig grote wind-
turbines van elk drie megawatt te
plaatsen. Dat betekent dat Drouwe-
nermond en Gasselternijveensche-
mond aan beide kanten worden om-
sloten door windmolens. Het bete-
kent ook dat de afstand tussen bij-
voorbeeld Nieuwediep en de
windturbines beperkt zal zijn.

Het windmolenplan, dat in de
veenkoloniën al jaren voor veel ru-
moer zorgt, komt hiermee een stap
dichterbij. Dat de gemeenten Bor-
ger-Odoorn, Aa en Hunze en Stads-
kanaal fel zullen reageren, ligt voor
de hand. Ze strijden al geruime tijd
tegen het plan, en in het bijzonder
tegen de manier waarop het Rijk het
windenergieproject naar zich toe
heeft getrokken en de gemeenten
buitenspel zette. Ook de provincie
Drenthe, die eerder zelf de veenkolo-
niën aanwees als geschikt gebied
voor windmolens, ziet inmiddels ve-
le bezwaren.

De minister van Economische Za-
ken schrijft in het ontwerp-inpas-
singsplan dat hij zich realiseert dat
het windpark, dat zal worden geëx-
ploiteerd door zo’n honderd boeren
uit de veenkoloniën, niet helemaal
past binnen het provinciale en ge-
meentelijke beleid. Een understate-
ment, gezien dat Aa en Hunze en
Borger-Odoorn mordicus tegen zijn
en momenteel via de rechter probe-

ren de zeggenschap over het plan
zelf weer in handen te krijgen.

Ook voor Lofar, de megaradiote-
lescoop van sterrenkundig instituut
Astron in Dwingeloo, past Kamp het
plan niet aan. Volgens directeur
Marco de Vos van Astron zal de
komst van windmolens Lofar flink
in de weg zitten. Het centrale anten-
neveld bij Exloo kan zijn werk min-
der goed doen, aldus De Vos, wat in-
vloed heeft op 53 buitenstations in
zowel Nederland als omliggende

landen. Astron vreest bovendien re-
putatieschade, nu diverse buiten-
landse partners van Astron zich af-
vragen wat Nederland toch aan het
doen is.

Kapitaalvernietiging, oordeelde
Tweede Kamerlid Agnes Mulder
(CDA) woensdag nog in een debat,
doelend op de meer dan honderd
miljoen euro die Lofar heeft gekost
en waar het Rijk flink aan meebetaal-
de. „Lofar is een prachtig project”,
zei het Kamerlid uit Assen. „Dat mag

niet in gevaar komen.”
Tegengestelde belangen zijn nu

eenmaal niet te voorkomen, ant-
woordde minister Kamp daarop.
„We wonen met zeventien miljoen
mensen in een klein land. Niets staat
buiten discussie.” Volgens minister
Kamp is het risico voor de radiote-
lescopen van Lofar bovendien ‘aan-
vaardbaar’. Hij baseert zich daarbij
op een onderzoek van het Britse on-
derzoeksbureau Pager Power. As-
tron-directeur De Vos distantieert

‘Kamp eet nog
liever zijn stropdas
op dan dat hij dit
plan aanpast’

zich van die conclusie. „Met dat rap-
port zijn we het nadrukkelijk on-
eens.” De Vos wijst op onderzoek dat
Astron zelf uitvoerde en waaruit vol-
gens hem de nadelige effecten van
het windpark duidelijk blijken.

Ook SP-Kamerlid Eric Smaling
probeerde het Rijk deze week nog op
andere gedachten te brengen. „De
windmolens zullen het landschap
enorm domineren. En Lofar is zo’n
mooi project voor Drenthe. Maar ja,
ik zit al een hele tijd tegen een onwil-
lige minister aan te duwen. Kamp
eet nog liever zijn stropdas op dan
dat hij dit plan aanpast.”

Smaling verruilt de windmolens
in de veenkoloniën het liefst voor
zonnepanelen, die volgens hem een
goed alternatief vormen. „Kamp
doet alsof heel de veenkoloniën dan
vol zonnepanelen zouden moeten
liggen. Drie miljoen vierkante me-
ter, zegt hij dan. Maar dat is slechts
drie vierkante kilometer. Een gebied
van 2 bij 1,5 kilometer dus. Nou, zo
verschrikkelijk veel is dat niet.”

Het ontwerp-inpassingsplan voor
de windmolens ligt de komende zes
weken ter inzage. CDA’er Mulder
hoopt dat veel betrokkenen een
zienswijze zullen insturen. „Minis-
ter Kamp zit er altijd geharnast in.
Soms kost het even tijd om hem te
overtuigen. Hopelijk leveren die
zienswijzen nog iets op.”
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