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NOTITIE ZIENSWIJZEN 
 
In  het  kader  van  de  ter  inzage  ligging  van  ontwerpbestemmingsplan  De  Heege‐West  /  De Mars 
(windturbines) met  ingang van 17  juni 2010 tot en met 28  juli 2010 gedurende zes weken –  is een 
tweetal  zienswijzen  ingediend.  Hieronder  wordt  ingegaan  op  de  ingediende  zienswijzen  en  het 
gemeentelijke standpunt hierop.  
 

1. Zienswijzen van de bewoners van Vuurdoorn 6 te Coevorden  
   
1.1 zienswijze aantasting van het landschappelijk karakter. 
“Volgens het bouwplan hebben de windturbines een maximale hoogte van 150 meter dit is hoger als 
de Utrechtse Dom. Zij zullen de hele omgeving overheersen en de horizon vervuilen. U wilt ze zelf 
ook niet in uw achtertuin waarom dan wel, in die van uw inwoners”. 
 
Standpunt gemeente 
Het  omliggende  landschap  kent  reeds  een  aanzienlijke  verstoring  van  het  landschap  door  de  
bedrijven op het bedrijvenpark  Europark. Aan de hand  van  visualisatie  kan geconcludeerd worden  
dat de bouw van de twee windturbines niet tot een extra verstoring van het  landschap rondom het 
plangebied  leidt. Het grootschalige en dynamische karakter van het  landschap maakt de plaatsing 
van  twee windturbines met een ashoogte van maximaal 105 meter mogelijk,  zonder dat daardoor 
een waardevol landschap wordt aangetast. De slanke mast en wieken en de grote afstand tussen de 
turbines  zorgen  ervoor  dat  de  (beleving  van)  openheid  in  het  landschap  niet  verloren  gaat.  De 
windturbines  voegen  een  passend  nieuw  element  toe  aan  het  rationele  hoogdynamische 
landschap.Naast de windturbines op het terrein van de Bentheimereisen Bahn AG en Nijhof Wassink 
B.V.  gaat  het ministerie  van  Defensie  drie  windturbines  plaatsen  en  gaat  IAMS  één  windturbine 
plaatsen. Hiervoor  zijn planologische procedures afgerond  en  is  een bouwvergunning  verleend. De 
turbines  van  KWind  zullen wat  betreft  locatie  en  de  uiterlijke  verschijningsvorm  aansluiten  bij  het 
windpark van Defensie en de windturbine van IAMS. 
Het plan betreft ook een bundeling van windturbines conform de Nota Ruimte van het Ministerie van 
VROM.  In  het  Provinciaal  Omgevingsplan  II  (POP  II)  van  de  provincie  Drenthe  is  het  provinciale 
windenergiebeleid vastgelegd. Het Drentse beleid voor windenergie  is gestoeld op het besef dat een 
enkele windturbine verhoudingsgewijs een groot effect heeft op een wijde omgeving. Masten van 80 
meter of hoger beïnvloeden het  landschapbeeld  ingrijpend. Daarom wenst de provincie dat turbines 
gegroepeerd worden in een windpark van 15 MW of meer. Voor de locatie van een dergelijk windpark 
geldt  een  afweging  van  landschappelijke,  cultuurhistorische  en  natuurwaarden  en 
milieuvoorwaarden. De  provincie Drenthe  heeft  in  POP  II  locatie  Europark  in  Coevorden  als  enige 
windenergielocatie binnen de provincie. De windturbines van Defensie,  IAMS en KWind maken een 
windpark dat gezamenlijk  voldoet aan de provinciale doelstelling om een windpark van 15 MW of 
meer  te  realiseren.  De  ontwikkeling  van  de windturbines  op  Europark  past  binnen  het  rationele, 
dynamische,  grootschalige  industriële  en  agrarische  landschap  van  de  locatie,  waar  functie  en 
drijfseconomische overwegingen dominant  zijn. De  locatie  is de meest aangewezen plek binnen de 
gemeente Coevorden en de provincie Drenthe voor een windturbinepark. 
 
1.2 zienswijze geluidsoverlast 
 “De  locaties  van  de  turbines  zijn  van  dien  aard  dat  er  een maximale  geluidoverlast  ontstaat  en 
samen met het vrachtverkeer geeft dit veel overlast, zodat onze rust  is verdwenen. Uit een eerder 
onderzoek van de RU. Groningen blijkt dat het geluid dat de windturbines geproduceerd mogelijk 
schadelijker  is  dan  tot  nu  toe  is  verondersteld  Gezondheidsproblemen,  in  het  bijzonder 
slaapstoornissen,  epilepsie,  depressie  en  psychische  klachten  worden  steeds  vaker  in  verband 
gebracht met het wonen  in de nabijheid van windturbines. Er zijn bij VROM nieuwe normen  in de 
maak ten opzichte van de bebouwing”. 
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Standpunt gemeente 
Bij  de Gemeente  Coevorden  en  de VNG  zijn  geen  erkende wetenschappelijke  onderzoeken  bekend 
waarin wordt aangetoond dat windturbines gezondheidsproblemen veroorzaken. De geluidsbelasting 
is  getoetst  aan  de  geldende  regelgeving.  Bekend  is  dat  windturbines  geluidsoverlast  of 
slagschaduwoverlast kunnen veroorzaken.  
Geluid  veroorzaakt  door windturbines mag  geen  ontoelaatbare  hinder  veroorzaken. Daarvoor  zijn 
normen opgesteld, waarbij onder voorwaarden de zogenaamde WindNormCurve (WNC) kan worden 
toegepast. De voorwaarden zijn beschreven  in het “Activiteitenbesluit” (Wet Milieubeheer). De WNC 
doet  recht  aan  het  feit  dat  de  geluidsproductie  van  windturbines  toeneemt  met  toenemende 
windsnelheid,  terwijl  tegelijkertijd  het  achtergrondgeluid  ook  toeneemt.  Ten  behoeve  van  de 
planontwikkeling  is akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting van de windturbines. Het 
langtijdgemiddelde  geluidniveau  vanwege  het  windpark  mag  ter  plaatse  van  geluidgevoelige 
bestemmingen van derden de waarden van de WNC40 curve (artikel 3.15 van het Activiteitenbesluit) 
niet overschrijden. De hoogte van deze norm is afhankelijk van de windsnelheid en bedraagt 41 dB(A) 
bij  lage windsnelheden en  loopt op via 43 dB(A) bij een windsnelheid van 7 m/s tot 50 dB(A) bij een 
windsnelheid  van  12 m/s.  In  dit  onderzoek  is  het  optredende  nachtelijke  beoordelingsniveau  ter 
plaatse  van  de  hoogstbelaste woning  vergeleken met  de WNC40  normcurve. Hieruit  blijkt  dat  de 
optredende geluidniveaus bij alle windsnelheden  voldoen aan de  in het Activiteitenbesluit gestelde 
eisen. 
 
1.3 zienswijze overlast slagschaduw 
“De  schaduw  van  de  draaiende  bladen  "die  op  bepaalde  plaatsen  en  onder  bepaalde 
omstandigheden op de  ramen  van  een  vertrek  van onze woning  en op ons  terras  een hinderlijke 
wisseling  van  lichtsterkte  veroorzaken". Ook wordt  vastgesteld  dat  dit  in  sommige  gevallen  zelfs 
lichamelijk invloed kan hebben, maar dat de passeerfrequentie van de geplande turbines ruim onder 
de  hinder  grens  liggen,  wanneer  die  grens  wordt  overschreden  zal  de  turbine  moeten  worden 
stilgezet als er meer als 20 minuten slagschaduw  is. Bij minder als 20 minuten  is er ook schade en 
overlast dan zal dat bij de gemeente verhaalbaar zijn”. 
 
Standpunt Gemeente 
Draaiende  bladen  van  een windturbine  kunnen  een wisselende  schaduw  of  reflectie  veroorzaken; 
onder  bepaalde  omstandigheden  kan  dit  als  een  hinderlijke  flikkering worden  ervaren. Uit  diverse 
onderzoeken is gebleken dat dit in het bijzonder hinderlijk is bij flikkeringen met een snelheid van 2,5 
tot  14  maal  per  seconde.  Deze  schaduwhinder  wordt  beperkt  door  de  sensor  die  slagschaduw 
berekent. Door de sensor wordt gemeten of de zon schijnt, en door de computer wordt berekend hoe 
lang de slagschaduw is en of deze over naburige gebouwen gaat. Op hinderlijke momenten wordt de 
turbine stilgezet. In het Activiteitenbesluit worden richtlijnen gegeven over de aanvaardbaarheid van 
slagschaduwhinder.  Het  Activiteitenbesluit  verwijst  naar  de Ministeriële  regeling  van  9  november 
2009 waarin  voorwaarden worden  gesteld met  betrekking  tot  slagschaduw.  Ten  behoeve  van  de 
planontwikkeling  is  onderzoek  verricht  naar  slagschaduw  als  gevolg  van  de  voorgestelde 
windturbines. Daarbij zijn de voorwaarden in de ministeriële regelingals volgt geïnterpreteerd: 

• bij de beoordeling worden alleen woningen van derden betrokken; 
• de eventuele schaduw van turbines op een grotere afstand dan twaalf maal de rotordiameter 

wordt verwaarloosd, in dit geval op een afstand groter dan 1.080 meter; 
• schaduw bij  een  zonnestand  lager dan  vijf graden wordt als  niet hinderlijk beoordeeld. Bij 

zonsopkomst en zonsondergang is het licht vrij diffuus en wordt de turbine vaak aan het zicht 
onttrokken door gebouwen en begroeiing; 

• bij  een  windpark  worden  de  schaduwduren  en  schaduwdagen  van  afzonderlijke  turbines 
opgeteld voor zover de schaduwen niet overlappen; 
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• er is geen stilstandvoorziening nodig als de gemiddelde duur van hinderlijke schaduw minder 
is dan zes uur per jaar. Dit is een strengere beoordeling dan volgens het Activiteitenbesluit.  

 
Van de twee turbines zijn de cumulatieve schaduwuren in het omliggende gebied berekend. Tevens is 
de  verwachte  jaarlijkse  hinderduur  bij  vier  relevante  woningen  van  derden  berekend.  Uit  deze 
berekeningen blijkt dat de norm van de  jaarlijkse hinderduur bij de woonboten wordt overschreden. 
Bij  alle  andere woningen  van  derden  is  de  jaarlijkse  hinderduur minder  en wordt  voldaan  aan  de 
norm. Om de hinderduur te beperken worden beide windturbines in het plangebied voorzien van een 
automatische  stilstandregeling  die  de  rotor  stopt  als  er  slagschaduw  optreedt  bij  een  aantal 
woningen.  In  de  turbinebesturing  worden  hiervoor  blokken  van  dagen  en  tijden  met  potentiële 
schaduw geprogrammeerd. De totale stilstandduur kan met een zonneschijnsensor beperkt worden. 
Bij de berekening van de verwachte  stilstand  is daar  rekening mee gehouden. Met deze maatregel 
wordt overschrijding van de norm voorkomen. 
 
1.4 zienswijze gezondheids‐ en veiligheids risico 
“Volgens  een  recent  Brits  onderzoek  bestaat  er  verband  tussen  overlast  veroorzaakt  door 
windturbines en gezondheids klachten van omwonenden. De woningen  zouden niet dichter bij de 
windturbines mogen staan dan 2400 meter aldus dit onderzoek”. 
 
Standpunt gemeente 
Aangehaalde  onderzoek  handelt  over  de  invloed  van  geluid  veroorzaakt  door windturbines  op  de 
gezondheid van omwonenden. Verondersteld wordt dat de gezondheidsklachten worden veroorzaakt 
door  geluidsoverlast  en/  of  slagschaduw.  Zoals  uit  het  akoestisch  onderzoek  is  gebleken  zullen  de 
optredende geluidniveaus bij alle windsnelheden  voldoen aan de  in het activiteitenbesluit gestelde 
eisen. Om de hinderduur van de slagschaduw voldoende te beperken worden beide windturbines  in 
het plangebied voorzien van een automatische stilstandregeling die de rotor stopt als er slagschaduw 
optreedt bij een aantal woningen (zie ook zienswijzen 1.2 en 1.3). 
 
1.5 zienswijze planschade en daling belastinginkomsten 
“De  kosten  van  de  windturbines  van  Heege  West/  De  Mars  zullen  voor  een  deel  bestaan  uit 
planschade en vergoedingen waarop omwonende aanspraak zullen gaan maken. Wij maken hier bij 
deze gebruik van”. 
 
Standpunt Gemeente 
Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade 
die ontstaat na een planologische wijziging. De vermogens‐ of  inkomensschade wordt bepaald door 
de maximale invulling van de oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie te 
vergelijken. Na deze vergelijking kan bepaald worden of er per saldo sprake is van een planologische 
verslechtering. Aan de hand van criteria uit de jurisprudentie bepaalt een onafhankelijke deskundige 
de  waardevermindering  of  de  geleden  inkomensschade  als  gevolg  van  de  planologische  situatie. 
Planschade  kan  worden  verhaald  op  de  initiatiefnemer  op  grond  van  artikel  6.1 Wet  ruimtelijke 
ordening.  Ingevolge dit artikel kennen Burgemeester en wethouders degene die  in de vorm van een 
inkomensderving of  een  vermindering  van de waarde  van  een onroerende  zaak  schade  lijdt of  zal 
lijden  van  een  bestemmingsplanherziening,  op  aanvraag  een  tegemoetkoming  toe,  voor  zover  de 
schade  redelijkerwijs  niet  voor  rekening  van  de  aanvrager  van  de  tegemoetkoming  in  de  schade 
behoort  te  blijven  en  voor  zover  de  tegemoetkoming  niet  voldoende  anderszins  is  verzekerd.  Een 
verzoek  om  tegemoetkoming  kan  worden  ingediend  bij  burgemeester  en  wethouders  nadat  het 
bestemmingsplan onherroepelijk is. 
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2. Zienswijze ministerie van Defensie, Bedrijfsgroep Vastgoed te Zwolle 
 
2.1 Zienswijze financiële opbrengstvermindering 
“De  zienswijze  betreft  het  feit  dat  bij  de  ontwikkeling  van  dit  plan  van  initiatiefnemer  K‐Wind 
onvoldoende  rekening  is  gehouden  met  de  mogelijke  negatieve  effecten  van  dit  plan  op  het 
windturbineproject van het Ministerie van Defensie op het nabijgelegen militaire magazijnencomplex 
Coevorden,  waarvoor  het  College  van  Burgemeester  en  Wethouders  op  17  september  2009 
bouwvergunning heeft verleend. 
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van twee windturbines, waarvan er een (locatie A) is 
gesitueerd  op  het  terrein  van Nijhof‐Wassink  op  slechts  300 meter  afstand  van  een  van  de  door 
Defensie  te  bouwen windturbines.  In  paragraaf  3.3  van  de  Toelichting  van  het  Bestemmingsplan 
wordt weliswaar gesteld dat de  locatie van de  zuidelijke windturbine, die  in het bestemmingsplan 
mogelijk wordt  gemaakt,  is  afgestemd  op  de  locatie  van  de windturbines  van  het Ministerie  van 
Defensie.  In het bestemmingsplan  is echter niet  ingegaan op het mogelijke  rendementsverlies dat 
het  project  van  K‐Wind  zal  hebben  op  met  name  de  meest  noordelijke  windturbine  van  het 
Ministerie van Defensie. Ter voorkoming van negatieve onderlinge beïnvloeding wordt doorgaans als 
vuistregel gehanteerd,dat twee windturbines op een minimale afstand van 5 maal de rotordiameter 
dienen  te worden  gesitueerd.  Blijkens  het  gestelde  in  paragraaf  3.2  van  de  toelichting  zullen  de 
windturbines van KWind een rotordiameter hebben van circa 90 meter. Dit betekent dat in principe 
een afstand van 450 meter ten opzichte van de windturbine van Defensie aangehouden zou dienen 
te worden.  In het onderhavige geval wordt hier dus  in grote mate van afgeweken. Nu zijn er  in de 
praktijk uiteraard wel omstandigheden denkbaar, waarin na een afweging van belangen en  in goed 
overleg  over  de  (financiële)  compensatie  van  negatieve  effecten,  wordt  afgeweken  van 
bovengenoemde  vuistregel.  Ook  voor  het  eigen  windturbine‐project  van  Defensie  was  het 
onvermijdelijk dat enig eigen rendementsverlies als gevolg van een niet optimale onderlinge afstand 
van  de  turbines  (350  meter)  ingecalculeerd  moest  worden  in  het  project.  In  het  geval  van  de 
windturbine  van  K‐Wind  is  de  onderlinge  afstand  dus  nog  geringer.  Uit  een  door  de  KEMA 
uitgevoerde berekening is gebleken dat door de plaatsing van deze turbine de energieopbrengst van 
de  turbine  van  Defensie met  1,2%  zal  verminderen. Omgerekend  naar  de  huidige  energieprijzen 
betekent dat een  financiële opbrengstvermindering van  circa 20.000 euro per  jaar. Uitgaande van 
een  levensduurverwachting van 20  jaar  is het totale verlies aan opbrengst circa 400.000 Euro. Naar 
mijn oordeel is het dan ook nodig om de zuidelijke windmolen van het project van K‐Wind (locatie A) 
in noordelijke richting te verplaatsen. Ruimtelijk gezien  lijken daar voldoendemogelijkheden voor te 
zijn. In principe is dat al mogelijk op het terrein van Nijhof Wassink, maar zeker op het ten noorden 
daarvan gelegen perceel ten oosten van de containerhaven” 
 
Standpunt Gemeente  
De  gemeente  komt  tot  het  oordeel  dat  de  door Defensie  ingebrachte  zienswijze  geen  betrekking 
hebben op aspecten die de Wet ruimtelijke ordening beoogt te dienen. Het betreft geen ruimtelijke 
bezwaren. Het vooroverleg voor de windturbines van Defensie en KWind loopt al vanaf 2006. KWind 
heeft grondig onderzocht of de  turbine bij Nijhof Wassink was  teverplaatsen  in noordelijke en/ of 
westelijke richting. Vergroten van de afstand  is (gezien de overheersende windrichting) voor KWind 
van  nog  groter  financieel  belang  dan  voor  Defensie.  De  windturbine  blijkt  verder  in  noordelijke 
richting  op  het  terrein  van Nijhof Wassink  niet  inpasbaar  te  zijn  en  evenmin  in westelijk  richting 
(vanwege de afstand tot de woonboten). Het financiële argument van Defensie is geen reden om een 
aanvullend verplaatsingsonderzoek van KWind te eisen. 
Wat betreft het rendementverlies van de windturbine van Defensie staat het Defensie vrij om een 
verzoek tot planschade  in te dienen bij een onherroepelijk geworden bestemmingsplan.  In de door 
KWind ondertekende planschadeovereenkomst wordt het  risico van  inkomstenderving die uit deze 
bestemmingsplanherziening kan voortvloeien bij de aanvrager gelegd. 
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Bezwaar tegen: BESTEMMINGSPLAN 
DE HEEGE -WEST / DE MARS 
(WINDTURBINES) 

Geacht College en raadsleden. 

Dit zijn de punten die wij in willen brengen: 

1 Aantasting van het landschappelijk karakter. 
Volgens het bouwplan hebben de windturbines een maximale hoogte van 150 
meter dit is hoger als de Utrechtse Dom. Zij zullen de hele omgeving overheersen 
en de horizon vervuilen. 
U wilt ze zelf ook niet in uw achtertuin waarom dan wel, in die van uw inwoners. 

2 Geluidsoverlast 
De locaties van de turbines zijn van dien aard dat er een maximale geluid-
overlast ontstaat en samen met het vrachtverkeer geeft dit veel overlast, zodat onze 
rust is verdwenen. 
Uit een eerder onderzoek Van de RU. Groningen blijkt dat het geluid dat de 
windturbines geproduceerd mogelijk schadelijker is dan tot nu toe is verondersteld 
gezondheidsproblemen, in het bijzonder slaapstoornissen, epilepsie, depressie en 
psychische klachten worden steeds vaker in verband gebracht met het wonen in de 
nabijheid van windturbines. 
Er zijn bij VROM nieuwe normen in de maak ten opzichte van de bebouwing 
wordt deze nieuwe normen meegenomen door de gemeente. 

3 Overlast slagschaduw: 

De schaduw van de draaiende bladen "die op bepaalde plaatsen en onder bepaalde 
omstandigheden op de ramen van een vertrek van onze woning en op ons terras een 
hinderlijke wisseling van lichtsterkte veroorzaken". Ook wordt vastgesteld dat dit 



in sommige gevallen zelfs lichamelijk invloed kan hebben, maar dat de 
passeerfrequentie van de geplande turbines ruim onder de hinder grens liggen, 
wanneer die grens wordt overschreden zal de turbine moeten worden stilgezet als 
er meer als 20 minuten slagschaduw is. Bij minder als 20 minuten is er ook schade 
en overlast dan zal dat bij de gemeente verhaalbaar zijn. 

4 Gezondheids- en veiligheids risico: 
Volgens een recent Brits onderzoek bestaat er verband tussen overlast veroorzaakt 
door windturbines en gezondheids klachten van omwonenden. De woningen 
zouden niet dichter bij de windturbines mogen staan dan 2400 meter aldus dit 
onderzoek. 
(wind turbines, Noise and Health, Dr Amanda Hary M.B.CH,B.P.G.Dip E.N.T. 
Febr.2007 
Zie: 
www.nkpw.nl/images/stories/Wind%20turb20%heath%202007%20A%20Harrv.pdf 

5 Planschade en daling belastinginkomsten: 
De kosten van de windturbines van HEEGE WEST / DE MARS zullen voor een 
deel bestaan uit planschade en vergoedingen waarop omwonende aanspraak 
zullen gaan maken. Wij maken hier bij deze gebruik van. 

Er bestaat uitgebreide jurisprudentie ter zake van waarde vermindering van woningen 
in de nabijheid van windturbines. In het algemeen beschouwt men de uitspraak 
van het gerechtshof te Leeuwarden onder nr. BK74/02 WOZ 2003 die een 
waardevermindering van 30 % vaststelde wegens aanleg van een windmolen op 2,5 
km afstand als maatgevend. 

Bijlagen: 
Telegraaf 30 augustus 2005 
Dagblad van het Noorden 1 febr. 2008 

Bezwaarmaker: 

http://www.nkpw.nl/images/stories/Wind%20turb20%25heath%202007%20A%20Harrv.pdf
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ZIENSWIJZE 

Ondergetekende, Kolonel D.G. Stallinga, Eerstaanwezend Ingenieur Directeur 
Directie Noord van de Dienst Vastgoed Defensie, ten deze handelende namens de Staatssecretaris 
van Defensie, maakt hierbij zijn zienswijze kenbaar betreffende het ontwerpbestemmingsplan "De 
Heege-West/De Mars (windturbines)" zoals dat van 17 tot en met 28 juli 2010 ter inzage is gelegd. 

Mijn zienswijze betreft het feit dat bij de ontwikkeling van dit plan van initiatiefnemer K-Wind 
onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijke negatieve effecten van dit plan op het 
windturbineproject van het Ministerie van Defensie op het nabijgelegen militaire magazijnencomplex 
Coevorden, waarvoor het College van Burgemeester en Wethouders op 17 september 2009 
bouwvergunning heeft verleend. 

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van twee windturbines, waarvan er een (locatie A) is 
gesitueerd op het terrein van Nijhof-Wassink op slechts 300 meter afstand van een van de door 
Defensie te bouwen windturbines. In paragraaf 3.3 van de Toelichting van het bestemmingsplan 
wordt weliswaar gesteld dat de locatie van de zuidelijke windturbine, die in het bestemmingsplan 
mogelijk wordt gemaakt, is afgestemd op de locatie van de windturbines van het Ministerie van 
Defensie. In het bestemmingsplan is echter niet ingegaan op het mogelijke rendementsverlies dat 
het project van K-Wind zal hebben op met name de meest noordelijke windturbine van het 
Ministerie van Defensie. 

Ter voorkoming van negatieve onderlinge beïnvloeding wordt doorgaans als vuistregel gehanteerd, 
dat twee windturbines op een minimale afstand van 5 maal de rotordiameter dienen te worden 
gesitueerd. Blijkens het gestelde in paragraaf 3.2 van de toelichting zullen de windturbines van K-
Wind een rotordiameter hebben van circa 90 meter. Dit betekent dat in principe een afstand van 
450 meter ten opzichte van de windturbine van Defensie aangehouden zou dienen te worden. 
In het onderhavige geval wordt hier dus in grote mate van afgeweken. 

Pagina 1 van 2 

http://www.vastgoeddefensie.nl
mailto:mh.mudde@mindef.nl


Nu zijn er in de praktijk uiteraard wel omstandigheden denkbaar, waarin na een afweging van 
belangen en in goed overleg over de (financiële) compensatie van negatieve effecten, wordt 
afgeweken van bovengenoemde vuistregel. Ook voor het eigen windturbineproject van Defensie was 
het onvermijdelijk dat enig eigen rendementsverlies als gevolg van een niet optimale onderlinge 
afstand van de turbines (350 meter) ingecalculeerd moest worden in het project. 

In het geval van de windturbine van K-Wind is de onderlinge afstand dus nog geringer. Uit een door 
de KEMA uitgevoerde berekening is gebleken dat door de plaatsing van deze turbine de energie
opbrengst van de turbine van Defensie met 1,2% zal verminderen. Omgerekend naar de huidige 
energieprijzen betekent dat een financiële opbrengstvermindering van circa 20.000 euro per jaar. 
Uitgaande van een levensduurverwachting van 20 jaar is het totale verlies aan opbrengst circa 
400.000 Euro. 

Naar mijn oordeel is het dan ook nodig om de zuidelijke windmolen van het project van K-Wind 
(locatie A) in noordelijke richting te verplaatsen. Ruimtelijk gezien lijken daar voldoende 
mogelijkheden voor te zijn. In principe is dat al mogelijk op het terrein van Nijhof-Wassink, maar 
zeker op het ten noorden daarvan gelegen perceel ten oosten van de containerhaven. 

Ik verzoek u te bepalen dat het bestemmingsplan zodanig wordt aangepast dat het 
rendementsverlies voor het windturbinepark Coevorden substantieel wordt beperkt. 

Hoogachtend, 

de Staatssecretaris van Defensie, 
voor deze: 
de Eerstaanwezend Jirgenieur Directeur 
Directie Noord, ^ 

Stallinga 
Kolonel 
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