
Gisteravond vanuit de Monden met drie man sterk naar de commissievergadering geweest waar het 

windregieplan is besproken. 

De wethouder moest mede naar aanleiding van de brief vanuit het Mondenplatform antwoord geven 

op een serie van vragen. Hij was er meester in om op het merendeel van deze vragen geen antwoord te 

geven. Hij houdt halsstarrig vast aan een afstand van 1100 meter tussen bewoning en windmolens. Dit 

terwijl er vanuit het Rundedal de directe vraag ligt van een aantal ondernemers (tuinbouwers) om daar 

een windpark van minimaal 5 molens neer te zetten voor duurzame energie voor hun bedrijven. 

De molens kunnen daar op een afstand van 1000 meter vanaf de bebouwing worden geplaatst. Pas na 

sterk aandringen van de gemeenteraad wil hij daar dan toch een onderzoek naar doen. 

Op de locatie Pottendijk wordt de afstand van 1100 meter bij lange na niet gehaald. Het Siepelveen in 

Nieuw-Weerdinge ligt op nog geen 600 meter afstand van het beoogde voorkeursgebied voor het 

plaatsen van 17 molens. Emmer-Erfscheidenveen ligt op 800 meter van dit gebied. Daar geldt de 1100 

meter regel dan waarschijnlijk ook niet. Het zou kunnen dat de wethouder deze alleen voor het 

Rundeveen heeft ingesteld om daar molens te voorkomen. Dan ligt er dus daadwerkelijk een politieke 

agenda achter het gehele windmolenverhaal van waaruit je dan weer kunt spreken van onbehoorlijk 

bestuur en rechtsongelijkheid. Dit zet voor ons de deur naar de bestuursrechter of Raad van State dan 

wijd open. 

Laten we hopen dat het zover niet komt, maar dat het huidige college de afstand op 1000 meter zet 

waardoor ook aan de vraag vanuit het Rundedal/veen gehoor kan worden gegeven. Dat er op 

Pottendijk molens gaan komen is helder en duidelijk maar dan wel op een fatsoenlijke manier met 

inachtneming van zo weinig mogelijk overlast voor de inwoners. 

En dan de compensatie voor het gebied. Wij eisen hier minimaal 18% uit de inkomsten van de molens 

voor het gebied en ook vrij besteedbaar voor het gebied, zonder inmenging van de gemeente of wie 

dan ook. Dit is al eerder afgesproken in het voorgaande traject en moet gewoon opgevolgd worden 

door het huidige college.  

Door toedoen van het huidige college komen er al twaalf extra molens en ook dus moet de 

compensatie ruimhartig zijn. 

Ook voor wat betreft de locatie langs de grens bij Barger-compascuum kan nog niet gezegd worden of 

daar molens gaan komen, omdat de gemeente Emmen daarbij volledig afhankelijk is van medewerking 

van de Duitsers en ook daar is nog überhaupt geen zicht op een overeenkomst De wethouder ziet 

mogelijke aanknopingspunten en dat is erg vaag. 

Emmer-Compascuum loopt dan ook nog steeds de kans ingesloten te gaan worden door windparken 

een zeer onwenselijke situatie. 

De wethouder moet voor 1 december het regieplan indienen bij de provincie heel erg kort dag dus. De 

kans is dus ook nog erg groot dat de provincie de regie gaat overnemen en beslist waar de molens 

komen en dan is het maar afwachten wat er gaat gebeuren. Wij zullen vanuit de Monden in ieder geval 

contact gaan leggen met de provincie om te zien of er daar wel constructief gesproken kan worden. 

We houden u op de hoogte. 

 


