
Coevorden overschrijdt de 40MW 

Hoe rekent wethouder Huizing, vragen de vereniging Tegenwind Weijerswold en de 

stichting BOEC zich af. 

De gemeente Coevorden is met de provincie overeengekomen windturbines met een 

totaal vermogen van 40MW te plaatsen.  

Onlangs heeft  wethouder Huizing de vereniging Tegenwind Weijerswold 

meegedeeld dat op de locaties Weijerswold en Europark/ Leeuwerikkenveld beide, 

minimaal  vijf windturbines gebouwd gaan worden. Nadat de ontwikkelpartijen een 

haalbaarhaarheids onderzoek afgerond hebben blijkt dat mogelijk te zijn. 

Op het Europark is tot nu toe al 21 MW gerealiseerd. Er is voor  zeker één nog te 

plaatsen windturbine aan het Coevorderkanaal een vergunning verleend. Als op de 

locaties Weijerswold en Europark/Leeuwerikkenveld ook nog 2x 5 molens van ieder 3 

MW worden geplaatst, wordt de  verplichte 40MW met minimaal 14 MW  

overschreden.  

In september nog bleek wethouder Huizing niet goed op de hoogte en maakte een 

vreemde optelsom. Op 2 september citeerde het DvhN de wethouder: “op het 

Europark staan 7 windmolens van zo’n 2 MW….”. De zeven molens die er staan 

hebben echter een vermogen 3MW! De wethouder kwam op 14 MW uit terwijl het er 

21 MW zijn. 

Vorig jaar werd bekend dat de provincie Drenthe 35,5MW extra moet leveren. Toen 

de vraag ontstond welke gemeente  die 35,5 MW extra moest invullen, heeft 

toenmalig wethouder Wilting in de gemeenteraad uitgesproken dat 40 MW voor 

Coevorden het maximum is en dat  over meer niet te praten viel. 

In Coevorden hebben we niet alleen met Nederlandse windmolens te maken, ook 

met Duitse. Er staan 14 Duitse windturbines (Europark 4  Schoonebeekerdiep 10), 

pal op de grens. Deze worden in het berekenen van de overlast van de Nederlandse 

windmolenplannen niet meegerekend. Maar visueel en wat geluid betreft vormen ze 

samen met de Nederlandse molens één groot windmolenpark van ongeveer 90 MW. 

Dat zijn 32 windmolens 

Tegen de plannen voor de locaties Weijerswold en Europark/Leeuwerikkenveld is 

veel verzet, waarom wil de gemeente dan toch meer windmolens  plaatsen dan de 

door de provincie opgelegde 40MW?  

We verzoeken de wethouder de toekomstige plannen zodanig aan te passen dat de 

40 MW niet wordt overschreden. 
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