
Windmolens in De Lommert  -  16-4-2019 

Bijdrage van Henk Courtz: 

 

Dank u wel voorzitter, allereerst wil ik de insprekers bedanken. 

We hebben het vandaag over een onderwerp dat de inwoners in het dorp in beweging 

brengt. Wat mensen bezighoudt. Dat hebben we de afgelopen periode gehoord en ook 

vandaag weer van de insprekers. 

 

Windturbines in de Lommert, hoe is het zover gekomen? Het begon met het klimaatakkoord 

van Parijs op 12-12-2015, daarna werden de klimaat plannen en doelen van het kabinet 

bekend gemaakt op 21-12-2018. Vervolgens ging het snel, de hete aardappel werd van 

landelijk naar provinciaal niveau gebracht en nog sneller naar gemeentelijk. Op 29-12-2016 

wil de provincie dat Staphorst meewerkt aan de plaatsing van windturbines, we zouden hier 

veel wind hebben en dat niet alleen, bij weigering zou er een P.I.P. (= een provinciaals 

inpassingsplan) komen. 

 

Staphorst geeft groen licht op 6-6-2017, en benoemd een commissie die gaat onderzoeken 

waar in de gemeente plaatsing mogelijk is. Een van die gebieden blijkt de Lommert te zijn. 

Initiatiefnemers kunnen met plannen komen over opstelling en plaatsing, met de boodschap 

100% coöperatief en draagvlak.  

 

Op 1-3-2019 komt Wij Duurzaam Staphorst met een plan waarin 4 varianten gepresenteerd 

worden. In de tussentijd waren er al vele gesprekken gevoerd tussen de Lommert en WDS, 

maar ook wij als CDA hebben meerdere keren met beide partijen aan tafel gezeten. Uit die 

gesprekken bleek dat het een moeilijk verhaal zou worden om iedereen op een lijn te 

krijgen, daarvoor waren de belangen en tegenstellingen te groot. 

 

Al die tijd hebben wij als gemeenteraad weinig gedaan of kunnen doen, en ons misschien 

wel verscholen achter het MER-rapport (= Milieu Effect Rapportage), wat antwoord zou 

geven op al onze vragen. En die antwoorden kwamen er ook, in een prima rapport wat aan 

duidelijkheid niets te wensen overlaat. Complimenten voor Wij Duurzaam Staphorst om in 

zo’n korte tijd dit plan te realiseren. Maar om dan in de krant te moeten lezen dat het wel 

een koddig debat zal gaan worden [volgens een lokale journalist] is wel heel erg kort door de 

bocht en gaat ook zeker niet gebeuren. 

 

Nu we dan vanavond kunnen praten over een aanvraag voor een omgevingsvergunning gaan 

we dat ook zeker doen, en niet door simpel te tekenen bij het kruisje. Wij hebben als CDA 

toch zo wel onze bedenkingen, ook geuit in de gesprekken met WDS. We begrijpen de 

zorgen en de vragen die er leven, ik heb het al eerder gezegd. Nederland heeft afspraken 

gemaakt op Europees niveau. Ook wij willen de wereld schoon doorgeven aan onze 

kinderen. Dat betekent dat er wat moet gebeuren.  



We willen niet op de stoel van het bestuur van WDS gaan zitten, want wat er voor ons ligt is 

een prima plan. We hebben ook waardering voor de open en flexibele aanpak van WDS. 

Alleen hadden wij het als CDA graag iets anders gezien. In de eerste plaats is het belangrijk 

voor de huidige bewoners in het gebied maar ook voor toekomstige bewoners in de Slagen 

en op de industrieterreinen De Baarge en Bullingerslag, dat zij minder overlast gaan 

ondervinden. 

 

De voorkeurslocatie van WDS is niet de onze, we willen gaan voor een onderzoek naar een 

kleine aanpassing van Windturbine 1, de turbine die het dichts bij de Slagen en de 

industrieterreinen komt. Die locatie zou verder van de bewoners in het gebied moeten staan 

en minder mensen zullen dan last ervaren van slagschaduw enz. Ook zetten we ons zelf dan 

minder snel klem bij bouwen in de Slagen en industrieterrein Bullingerslag. Voor alle 

duidelijkheid, de keuze voor gebied 8 de Lommert vinden wij prima. Hier hebben we als raad 

ook mee in gestemd. 

 

Voorzitter ik ga afronden, nog even kort samengevat, we zouden graag zien dat het college 

samen met WDS gaat onderzoeken of turbine WT1 kan worden verplaatst, de provincie 

eventueel te vragen om extra tijd om dit te realiseren. En willen voor toekomstige bewoners 

ook de toezegging krijgen die voorziet in een maatwerkvoorschrift van maximaal 1 uur 

slagschaduw per jaar. We kunnen nu dus nog niet instemmen met de ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen voor deze ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van een windpark in Staphorst. 

 

Vervolgens motie ingediend die college oproept om: 

Samen met de initiatiefnemer, en indien nodig de Provincie Overijssel, de belemmering van 
windmolens voor de in de toekomst gewenste uitbreiding van de Bullingerslag, de Baarge en 
De Slagen weg te nemen door verplaatsing naar een andere plek in het gebied en het plan 
vervolgens gewijzigd aan de raad voor te leggen.  
 


