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L.S., 

Naar aanleiding van de publicatie d.d. 4 maart 2016. betreffende de 

ontwerpbesluiten voor het project Windpark De Drentse Monden en 

Oostermoer dient de Bond Heemschut, commissie Drenthe een zienswijze in. 

 

 

Algemeen 

“Het inpassingsplan voor het project ‘Windpark De Drentse Monden en 

Oostermoer’ maakt de realisatie van 50 windturbines mogelijk uitgaande van 3 

MW (uit de klasse circa 3 MW). De windturbines worden in  lijnopstellingen 

geplaatst in het plangebied. De windturbines worden in principe op vaste 

plaatsen binnen deze lijnopstellingen gerealiseerd. Als bij de 

aanlegwerkzaamheden blijkt dat de windturbines niet op de exacte locatie 

gerealiseerd kunnen worden, mag het middelpunt van de windturbines naar 

beide zijden van de lijnopstelling maximaal 15 meter verplaatst worden. Voor 

een deel van de windturbines wordt geen schuifruimte aan één of beide zijden 

mogelijk gemaakt, vanwege de ligging ten opzichte van woningen, 

waterleidingen, buisleidingen en straalpaden. Teneinde per lijnopstelling 

dezelfde soort windturbines te krijgen dienen de rotordiameter en de ashoogte 



van alle windturbines binnen die lijnopstelling binnen dezelfde band- breedte 

te zijn. Tevens dienen de uiterlijke verschijningsvorm van de gondel en 

draairichting van de rotorbladen van de windturbines gelijk te zijn. Voor de 

windturbines wordt een minimale en een maximale ashoogte en rotordiameter 

van de wieken bepaald in dit inpassingsplan. De minimale ashoogte bedraagt 

119 meter en de maximale ashoogte 145 meter. De minimale rotordiameter 

bedraagt 112 meter en de maximale rotordiameter bedraagt 131 meter. In het 

inpassingsplan wordt dan ook enkel een marge opgenomen waarbinnen de te 

realiseren turbines moeten blijven.” 

Verder wordt gesteld in de stukken:  “Hoewel sprake is van drie verschillende 

initiatieven, is vanuit ruimtelijk perspectief sprake van één windpark, nu er 

tussen turbines geografische samenhang bestaat.” 

 

 

 

Gevolgen van het plan voor de cultuurhistorische en landschappelijke 

kwaliteiten in het plangebied en de omgeving 

Belangrijke kernkwaliteiten in dit gebied zijn rust, stilte, duisternis, ruimte en 

grootschalige openheid afgewisseld met lintbebouwing in een lineair patroon 

in het zuidelijk deel van het plangebied en in het noordelijk deel ruimtelijk een 

iets kleinschaliger en afwisselender patroon.  

Deze kernkwaliteiten worden door het initiatief duidelijk negatief beïnvloed. 

 

Hierbij verdienen de volgende aspecten bijzondere aandacht 

 

 Toegestane maatvoering en typekeuze turbines 

Uit de stukken blijkt dat er binnen de spelregels van het project Windpark 

Drentse Monden en Oostermoer de maatvoering en de typekeuze van de 

turbines niet vastligt. Aangezien er met drie initiatiefnemers een overeenkomst 

is gesloten (Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., Raedthuys 

Windenergie B.V. en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. ) is de kans groot 

dat er  verschillende typen windturbines in het landschap verschijnen. De 



verschillende types hebben ieder andere eigenschappen met betrekking tot 

hoogte, draaisnelheid van de wieken, geluidproductie en het genereren van 

slagschaduw.  

Hiierdoor wordt het eindbeeld van één windpark negatief beïnvloed. 

 

 Kaartbeeld versus werkelijk beeld. 

In de begeleidende stukken wordt gesteld dat “Een goed herkenbare interne 

orde wordt door beschouwers van windparken hoger gewaardeerd dan een 

afwezige of slecht herkenbare interne orde. Hierbij zijn lijnopstellingen (ook als 

deze een kromming hebben) vanuit alle zichthoeken over het algemeen goed 

herkenbaar.” Er is daarom in het ontwerpplan gekozen voor 7 lijnopstellingen 

in plaats van cluster-of zwermopstellingen. Ook aansluiting bij het 

cultuurhistorisch lineaire ontwikkelingspatroon heeft bij de keuze voor de 

lijnopstellingen een belangrijke rol gespeeld. 

Naar de menig van de commissie is dit vooral gebaseerd op het kaartbeeld van 

de opstellingen. Het werkelijke beeld wordt vooral bepaald door de onderlinge 

afstanden tussen de lijnen en de kijkrichting. De commissie stelt vast dat hoge 

windturbines bij heldere dagen in open gebieden tot wel 25 km afstand 

zichtbaar zijn. 

De commissie is van mening dat door de ruimtelijke en visuele interferentie 

tussen de lijnopstellingen binnen het plangebied de voorgenomen opstellingen 

van lijnen leiden tot een clusterbeeld in plaats van aansluiting bij de lineaire 

beeldopbouwopbouw. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er vooral vanuit de 

dwarsrichting naar de lijnen gekeken wordt.  

 

 Schuifruimte windturbineposities 

“In het ontwerpinpassingsplan wordt een beperkte schuifruimte rond de exacte 

windturbineposities gehanteerd. Dit om in de praktijk rekening te kunnen 

houden met praktische omstandigheden die vragen om een kleine wijziging van 

het middelpunt van de turbine, zonder dat hiervoor een nieuwe ruimtelijke 

procedure moet worden doorlopen.” Door een afwijking van 15 meter per 

turbine toe testaan wordt de maximale toegestane afwijking in de lijn in 

principe 30 meter.   



De provinciale commissie van de Bond Heemschut is van mening dat de 

afwijkingen dwars op de beoogde lijnen van windturbines het lijneffect volledig 

te niet kunnen  doen. Afwijkingen in de lijnrichting zijn minder bepalend voor 

het ruimtelijke beeld.  

 

 Openheid, schaal, maat en horizonbeslag  

Schaal en maat zijn twee onlosmakelijke aspecten die de ruimte definiëren. De 

verhouding tussen de hoogtes in de lintbebouwing (ca. 25 m) en de afstand 

tussen twee bebouwingslinten (ca. 4 km)  bepalen in hoge mate de indruk van 

de openheid . Verder is de verre lage horizon karakteristiek voor het 

plangebied. 

Met het plaatsen van de windturbines wordt alleen de verticale maatvoering in 

het gebied te veranderd van ca. 25 m naar ca. 119-145 m.  De afstand tussen 

twee bebouwingslinten verandert niet. Dit betekent dat hoewel de ruimte 

fysiek in maatvoering hetzelfde blijft, het visuele gevolg is dat de ruimtelijke 

indruk van de grote openheid verdwijnt.  Door de spreiding van de lijnen over 

het gehele gebied blijven er nauwelijks delen over waar de huidige visuele 

grote openheid nog te ervaren is. Daarnaast wordt door de spreiding van de 7 

lijnen met windturbines over het gehele gebied  vrijwel overal de gehele 

horizon in beslag genomen. 

 

 De kernkwaliteit duisternis  

In het gehele gebied verdwijnt de duisternis doordat op de hoge windturbines 

verlichting moet worden toegepast. Het ontwerpplan stelt geen eisen aan de 

verlichtingstechniek.  

De provinciale commissie is van mening dat door het toepassen van nieuwe 

technische inzichten de overlast beperkt kan worden en de duisternis beter 

gewaarborgd kan worden. Ook is het mogelijk met aangepaste regelgeving de 

verlichting alleen toe te staan op momenten dat het werkelijk noodzakelijk is. 

(bv. als trauma helikopters over het gebied moeten vliegen). 

 

 

 



 De kernkwaliteiten rust en stilte  

Ook de rust en stilte in het gebied worden negatief beïnvloed doordat de 

spreiding van de windturbinelijnen over het gehele gebied plaats vindt. 

De geluidsproductievan de windturbines, de draaisnelheid van de rotorbladen, 

en ’s nachts de verlichting op de turbines hebben grote invloed op de visuele 

en auditieve rust in het gebied. 

Er zijn geen eisen gesteld om de laatste stand van de techniek te hanteren met 

betrekking tot de geluidsproductie en de draaisnelheid van de turbines en 

evenmin met betrekking tot de verlichting om de negatieve effecten te 

minimaliseren.  

De commissie is van mening dat in het ontwerpplan aan deze aspecten 

zodanige extra aandacht moet worden besteed, dat de genoemde negatieve 

effecten niet optreden.  

 

 

Tenslotte 

Naast de negatieve invloed op de cultuurhistorische en landschappelijke 

kwaliteiten van het plangebied vindt er naar de mening van de provinciale 

commissie van de Bond Heemschut ook een onevenredige aantasting woon-en 

leefklimaat plaats door de insluiting  van Drouwenermond door aan zowel de 

noordzijde als aan de zuidzijde van het bebouwingslint een lijnopstelling van 

windturbines mogelijk te maken.  

Ook is de provinciale commissie van mening dat in het LOFAR gebied geen 

turbines geplaatst mogen worden. 

 

 

Provinciale commissie Drenthe van de Erfgoedvereniging  Bond Heemschut, 
 
E. de Vries-Heijboer 
Secretaris van de Commissie 
 


