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Geachte fracties, 
 
Onlangs hebben wij kennis genomen van het voorgenomen regieplan van de gemeente 
Emmen m.b.t. de plaatsing van windturbines in de gemeente. 
Wij hebben met verbazing kennis genomen van het onevenredig grote aantal turbines in 
de Monden en het volledig, zonder enige uitleg, buiten beeld zijn geraakt van de vorige 
voorkeurslocatie het Rundeveen.  
 
De transparantie waar in het regieplan over wordt gesproken is hier veranderd in een 
dikke mist. Het beeld dat hierdoor wordt opgeroepen is wel uiterst transparant, er zou hier 
weleens een politiek item achter kunnen liggen, verklaard uit het stemgedrag bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Het Rundeveen was immers de enige geschikte locatie voor het plaatsen van de 60Mw 
aan windenergie en nu komt er helemaal niets meer?  
 
Je zou hieruit kunnen concluderen dat wanneer er in de Monden meer op WE gestemd 
zou zijn wij nu ook gevrijwaard zouden worden van windturbines. (Mocht dit niet het geval 
zijn dan horen wij graag hoe het dan wel zit). 
 
Dan wordt er in het regieplan gesproken over eventuele compensatie voor de direct 
getroffen gebieden en dat men niet alles overnieuw zou gaan doen, maar de kennis en 
wetenschap en dus ook afspraken uit het vorige traject zou meenemen in het proces. 
Welnu, in het vorige traject is afgesproken dat 18% van de opbrengst van de turbines 
direct naar het getroffen gebied zou worden gebracht.  
 
Dit zonder dat de gemeente Emmen  enige zeggenschap over de besteding van deze 
gelden zou hebben mits ze maar voor de openbare zaak worden aangewend. Bij deze 
afspraak was ook de provincie Drenthe betrokken. 
 
Hier valt niets over terug te lezen in het regieplan, ja een mogelijke compensatie, maar 
daar kun je in feite helemaal niets mee. 
 
Wij als EOP’s hebben besloten geen stelling te nemen in het windverhaal om taferelen 
zoals in Barger-Compascuum hebben gespeeld en waarschijnlijk nog spelen te 
voorkomen. Verwacht dan ook niet van ons dat wij hier alsnog stelling in gaan nemen. Wij 
zullen gestuurd worden door onze leden en hun mening naar voren moeten brengen. 
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Wij lezen uit het regieplan dat de natuurwaardes ondergeschikt zullen worden gesteld aan 
het plaatsen van de turbines, logisch want dit was een van de grootste argumenten om in 
het Mondengebied geen turbines te plaatsen en dat moet van tafel om hier minimaal 50,5 
Mw te kunnen plaatsen. Een vreemde gedachtegang.  
 
Wij zullen als EOP’s wel alles op alles gaan zetten om in geval van plaatsing van turbines 
het gebied maximaal gecompenseerd te krijgen volgens de afspraken van het vorige 
traject, oftewel de 18% regeling voor het Mondengebied.  
 
Tevens denken wij dat 50,5 Mw te veel is voor de Monden. In het slechtste scenario zal 
zelfs Emmer-Compascuum van drie of zelfs vier kanten ingesloten kunnen worden door 
windturbines. Ook de afstand van 1100 meter in de Monden kan bij lange na niet gehaald 
worden en ook dit moet bekend zijn bij de wethouder en het college. 
 
Dat de turbines er komen is duidelijk, maar verdeel ze dan wel op  een eerlijke manier 
over de gehele gemeente en plaats niet meer dan helft van het verplichte aantal Mw’s in 
de Monden. Het zou uiterst reëel zijn om ook een aantal in bv. het Rundeveen te plaatsen. 
 
Het huidige regieplan lijkt dan ook meer op een tweede verkiezingsstunt dan op een 
gedegen plan waarmee we verder kunnen. 
 
Wij willen jullie dan ook in overweging geven om hier tijdens de eerstvolgende 
raadsvergadering over het regieplan over te spreken en de 18% regeling er keihard in te 
laten benoemen. Niet alleen voor de Monden, maar ook voor de andere gebieden die de 
turbines zullen moeten gedogen.  
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Dan leven hier ook nog de vragen: 
 
Wat gebeurt er wanneer Haren (Dld) geen toestemming geeft voor gebied 4 (ook naar de 
Monden?) 
 
Hoe zit het met de geluidsoverlast in combinatie met het lawaaisportcentrum Pottendijk? 
Het brongeluid zal behoorlijk verhogen en dus extra overlast geven de omgeving en zou 
ook best in strijd kunnen zijn met de huidige vergunning van het gebied voor wat betreft 
lawaaicontouren. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge 
 
Plaatselijk Belang Emmer-Erfscheidenveen 
 
Plaatselijk Belang Foxel-Scholtenskanaal 
 
Plaatselijk Belang Weerdinge 
 
Plaatselijk Belang Roswinkel 
 
Dorpsbelangenvereniging Emmer-Compascuum 
 
 


