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Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie onder projectnummer 2553. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder, tel. 030 – 234 76 66 of mobiel: 06 – 310 464 79. 

Persbericht windpark Drentse Monden 
 

Ontwerp Drents windpark cruciaal voor milieu-
effecten 
 
Een goed ontwerp van het windpark Drentse Monden is cruciaal. Het ontwerp 
bepaalt namelijk de milieueffecten op bijvoorbeeld landschap en leefomge-
ving. Dat stelt de Commissie voor de m.e.r. in haar advies voor de inhoud 
van het milieueffectrapport (MER) voor dit windpark in Drenthe. 
 
Het project 
Initiatiefnemers Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys 
Windenergie BV willen samen het windpark Drentse Monden realiseren in de ge-
meente Borger-Odoorn. Het park krijgt een vermogen tussen 275 en 450 MW en 
zal één van de grootste windparken van Nederland worden. De ministers van Eco-
nomische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur en Milieu willen dit voor-
nemen mogelijk maken via een ruimtelijk besluit, een rijksinpassingsplan. Voor de 
onderbouwing van dit rijksinpassingsplan is het onderzoek naar de milieueffecten 
opgestart.. 
De Commissie voor de m.e.r. is gevraagd advies uit te brengen over de gewenste 
inhoud van het MER. 
 
Locatiekeuze 
Belangrijk is dat de Nederlandse overheid in het MER motiveert, waarom zij een 
windpark van deze grootte op deze plek in Drenthe mogelijk wil maken. Een verge-
lijking tussen de locatie Drentse Monden met andere kansrijke locaties voor wind-
energie in Drenthe en Noord-Nederland is daarvoor nodig. Temeer omdat de over-
heid met een besluit over dit windpark vooruit loopt op binnenkort te maken lande-
lijke keuzes over locaties voor windenergie in de structuurvisie ‘Wind op land’. 
 
Maak verschillende ontwerpen 
Bijzonder aan dit project is dat er in het Veenkoloniëngebied veel ruimte is. Hier-
door zijn veel verschillende ontwerpen mogelijk, bijvoorbeeld lijnopstellingen of 
clusters, meerdere kleine parken of één groot park. Het verschil in milieueffecten 
kan aanzienlijk zijn. Door goed te ontwerpen kan ook de energieopbrengst ver-
hoogd worden. 
 
De plannen voor het windpark leiden tot veel zorgen in de omgeving. Er zijn bijna 
1.400 zienswijzen ingediend die vooral ingaan op hinder en leefomgeving, zoals 
slagschaduw, geluid, verstoring landschap en duisternis. De Commissie adviseert 
om bij het ontwerp van de inrichtingsvarianten nadrukkelijk rekening te houden met 
deze zorgen. Op basis van de vergelijking van positieve en negatieve milieueffec-
ten kan dan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden. 
 
Commissie voor de m.e.r. 
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van 
deskundigen. Zij adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages; 
zij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief. 
Informatie over het werk van de Commissie is te vinden op www.commissiemer.nl. 
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