Infrastructuur en leefbaarheid
Met opbrengsten van windmolens kan via het
gebiedsfonds en de coöperatie de leefbaarheid en
regionale economie worden verbeterd.
Bijvoorbeeld door huizenisolatie, openbare
gebouwen voorzien van zonnepanelen,
groenvoorzieningen.

In de Drentse Veenkoloniën wordt een groot windpark gebouwd. Dit windpark is
onderdeel van een groot energieplan in Nederland: we willen van 5% naar 16%
duurzame energie opwek in 2023 en dat is pas het begin van de energietransitie.
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Het gebiedsfonds is van ons allemaal. Het is
bedoeld om het gebied te versterken. Vijftien
jaar lang ongeveer € 200.000 van de windmolens. U bent zelf beheerder van het fonds,
dus doe mee! Enkele voorbeelden:

Revolverend fonds
voor zonnepanelen

Leefbaarheid

Openbare
ledverlichting

zomer

Voorlopige
bepaling
locaties
turbines

Voorbereidingsbesluit Voorontwerpinpassingsplan
inpassingsplan
en overleg met
overheden en
organisaties

Gasselternijveen

Drouwenermond

Isolatiemaatregelen

Nieuw-Buinen
Musselkanaal

U kunt zelf investeren via de
burgercoöperatie De Windvogel en via
obligaties van Windpark Oostermoer
en Raedthuys Pure Energie.
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Contact

2e Exloërmond

- Meer info: www.drentsemondenoostermoer.nl
- E-mail: info@drentsemondenoostermoer.nl
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€ 6 miljoen
burgerkapitaal (van
leningen en obligaties).
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SDE toegekend (subsidie
voor duurzame energie).
Toelichting SDE: Deze
subsidie maakt het
windpark financieel mogelijk
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Een blauwe molen gaat misschien wat
ver, maar burgers hebben inspraak in
onderdelen van de uitvoering van het
windpark, zoals de participatiemogelijkheden
en het gebiedsfonds.
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Zoveel mogelijk werkzaamheden t.b.v. het windpark worden
door lokale ondernemers uitgevoerd, mits het concurrerend is
en kwaliteit oplevert. De werkgelegenheid tijdens de bouw zal
ongeveer 150 tot 200 fulltime banen zijn. Permanent is er voor
onderhoud, beheer en het management ca. 1 fulltime baan per
3 turbines nodig.

Gebiedsfonds

8% Noord-Brabant

Opwek per
provincie

Werkgelegenheid

= 84% van Drentse huishoudens

Deelname van bewoners door
participatie in de coöperatie
www.windvogel.nl. Opbrengst gaat
naar lokale duurzame ontwikkeling.
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Het windpark levert genoeg stroom voor
187.500 huishoudens (bij 562.500 MWh per jaar).
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voor 187.500
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Ruim € 300 miljoen

Bij 45dB(A) moet
je denken aan
het geluid van
een koelkast
die aanslaat.

Procedure
Raad van State
op basis van
zienswijzes

winter 2020 oplevering windpark
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2019
Start bouw

Design: zabriski.nl

Totale
windvermogen
in Nederland

Investeringen door: agrariërs, leden van één
coöperatie, banken, initiatiefnemende bedrijven.

Voor meer informatie zie
www.drentsemondenoostermoer.nl
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Investeringen en opbrengsten

- 100 agrariërs werken samen aan een van de
grootste energieprojecten in Drenthe
- zij zetten zich al jaren in voor het algemeen
belang: meer duurzame energie opwek in
Nederland
- energie opwekken levert ook neveninkomsten
op voor hun bedrijf, via grondvergoeding en
exploitatierendement

In heel Nederland worden windparken gebouwd.
Op deze kaart het geplande vermogen aan
windenergie per provincie tot 2025.
Samen verantwoordelijkheid nemen
Drenthe neemt haar
verantwoordelijkheid
voor wind op land,
285 MW. Wij doen dat
samen als agrariërs en
685
windenergie-ondernemers
1390
en burgers.

Voor meer informatie zie
www.drentsemondenoostermoer.nl

Samenwerking
100 agrariërs

We doen het samen

- Geluid: maximale geluidproductie
bij harde wind 44-45 dB(A), meestal zal
het niveau lager zijn
- Masthoogte: min. 119 en max. 145 meter
- Tiphoogte min. 175 en max. 210 meter
- Slagschaduw: max. 6 uur per jaar

Een geluidsniveau
van 41dB(A) is te
vergelijken met
het geluid in een
woonkamer of
een stil klaslokaal.

119 tot 145 meter

N

iet alleen zullen er overal windparken komen. Ook
hebben we energie nodig van de zon, uit de bodem en
uit water. Windenergie is momenteel het meest efficiënt
en daarom zetten de overheid en het bedrijfsleven daar fors
op in, naast allerlei energiebesparende maatregelen zoals
bijvoorbeeld woningisolatie. Het is en, en, en. We hebben
alle maatregelen nodig om onze energiedoelen te halen.
Dit is pas het begin van de transitie, er zullen nog vele
windparken volgen de komende jaren.

Kenmerken molens

112 tot 131 meter

Alles over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

