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Windexploitanten speculatief de baas in buitengebied Lochem 

Mensen zijn bezorgd over het klimaat. In dorpskernen zie je veel duurzaamheidsinitiatieven die 
daarop inspelen. Energiecafe’s, deel-autoprojecten, Buurt energiestrategieën.  

Je ziet weinig daken waar geen zonnepanelen op liggen. Energie bewuster worden, de thermostaat 
lager, met elkaar doen we steeds meer ons best minder energie te verspillen en energie neutraler te 
worden.  

De ambitie in de RES 1.0 is om 0,11 TW stroom op te wekken door wind op land. Dit standpunt komt 
uit 2019 en wordt door de overheid en de windindustrie nog steeds halsstarrig in de lucht gehouden. 
In RES 2.0 gaan de ambities naar dwingende maatregelen om te realiseren. Nu blijkt uit verschillende 
rapporten dat wind op land niet meer nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen. (Rapport 
NLVOW Het kan met gemak wind op zee en zon op dak. Voor een klimaatrechtvaardige 
energietransitie. Reflectie op het rapport “Alles uit de kast”.) 

Windexploitanten als Stawag en Pure energie samen met Lochem Energie trekken zich niets aan van 
veranderende inzichten. Trekken zich niets aan van de nieuwe afstandsnormen die ontworpen 
worden, bagatelliseren gezondheidsrisico’s en houden grondeigenaren een worst voor van minstens 
50 K per jaar om een turbine van 260 meter op hun land te zetten. Een turbine van 260 meter hoog 
zorgt vanuit zijn constructie voor infrasone en laagfrequente trillingen die merkbaar/ meetbaar zijn 
op wel 6 km afstand. Slapeloosheid en slaapverstoring maar ook hartritmestoringen is bij een deel 
van de mens en veestapel ook een gevolg. De breed aangenomen motie in de 2e kamer om strengere 
landelijke afstandsnormen normen te stellen mede gelet op gezondheidseffecten sluit daarbij aan! 

De windindustrie zelf verdient miljoenen met deze handel en probeert ook de omgeving af te kopen 
met een fooi. “Doe met ons mee in het omgevingsfonds, woon je dichtbij…. dan krijg je levenslang 
gratis stroom”.  

Door de manier van opereren wordt er kwaad bloed gezet en ontstaat er ruzie in buurten, en is er 
dan ook al veel onrust in het buitengebied van Lochem waar de windindustrie de baas wil zijn. 
Stawag gaat voor 6 molens en Pure energie voor 3 molens, beide aan de Papenslagweg. 

Inmiddels heeft een groep van 12 betrokkenen uit Stokkum een gesprek gehad met wethouder Lex 
de Goede. Uit dit gesprek komt naar voren dat de betreffende windturbines meer gaan produceren 
dan 5 megawatt waardoor de vergunningsaanvraag direct naar de provincie gaat. Het schijnt dat de 
provincie aanvragen gelet op de aanstaande verkiezingen in maart weer terug legt naar de 
gemeente. Wij worden hier onrustig van omdat onduidelijk is hoe en wanneer er aanvragen komen 
en wie daarover gaat besluiten. Dit alles steeds zonder fatsoenlijke burgerparticipatie. 

Wat willen we daaraan doen…… 

BEO energiewerkgroep in samenwerking met Larense Broek, alle buurten rondom Exel, Buurtschap 
Stokkum in Markelo e.a. hebben het volgende plan: 

• Er zijn nog steeds geldende ruimtelijke kaders, kwetsbare functies en andere 
gebruiksfuncties met impact op de omgeving in dit landelijk gebied van kracht en aanwezig. 
We mogen van de gemeente, provincie en nationale overheid een goede ruimtelijke 
ordening verwachten, voor ter plekke behoud van een goed woon- en leefklimaat. 



• Er is te veel desinformatie en heen en weer geroep over de impact van turbines. Wij gaan 
niet uit van de gekleurde informatie die windexploitanten brengen en die met mooie 
praatjes proberen bewoners op draagvlak te krijgen. NEEN Wij houden een algemene 
informatieavond onder leiding van een neutrale gespreksleider en geven daar informatie 
onder leiding van deskundigen over: 

o Energietransitie en klimaatbeheersing hoe kan dat in de toekomst. 
o Wat betekent een windturbine voor gezondheid 
o Wat is het verdienmodel van een windexploitant 
o Zelf 100% eigenaar zijn van het windpark 
o Op excursie naar Biddinghuizen om ervaringen van enkele ‘wind’ boeren te horen die 

laten zien welk verdienmodel er de afgelopen jaren is geweest en welke overlast van 
deze molens kan worden verwacht. 

Door de ongelukkige manier van handelen van de windexploitanten die eind 2021 boeren hebben 
benaderd voor hun plannen en dat met elkaar geheim hebben gehouden is een rare situatie 
ontstaan. Van buren die goed met elkaar omgingen wil er 1 een windmolen van 260 meter hoog en 
de ander niet. Uitnodigingen voor oudejaarsborrels zijn aangepast en men praat niet meer met 
elkaar. Eind 2021 heeft 1 grondeigenaar die een windmolen wil al een beheer “wind” BV opgericht. 
Boeren die benaderd zijn geven terug dat er begin 2022 contact was met Pure energie. In april is de 
aanbiedingsbrief naar de potentiële turbine eigenaren verstuurd door Pure energie.  

Door het onhandig opereren van Pure Energie en ook Lochem Energie, die een dubieuze rol speelt 
ontstaan er nu voor en tegenstanders en gedoe tussen buren. Wij denken dat de boeren 
gemanipuleerd zijn met geld, geld wat men wellicht hard nodig heeft. Maar gezondheid, afstand tot 
windturbines is belangrijker dan 50 K per jaar voor een molen. Waarom niet met elkaar in gesprek 
zonder windexploitant en nagaan hoe de verschillen zijn te overbruggen. Voor t milieu hoeven er 
geen molens meer op land om geld te verdienen wel. Merkwaardig is dat de NWEA 
(brancheorganisatie windexploitanten) in Den Haag lobbyt om de einddoelstelling van 35 TW wind 
op land los te laten zodat dat plafond verdwijnt. Waarom zou dat zijn? (Het gaat hier om tientallen 
mln publiek subsidiegeld waar de samenleving aan mee betaalt via de energiebelasting.) 

Verdienmodel exploitant 

Stel 1 windturbine van 6 MW die 3000 uur per jaar draait. Dat is: 6000KwH x 3000 = 18.000.000 KwH 
per jaar. Aan stroomopbrengst. De SDE-subsidie is circa 5 cent en we nemen aan dat men 10 cent 
ontvangt van de afnemer van een KwH stroom. Rekensom is dan: 18 milj. KwH x 0,15 cent = € 
2.700.000 (2.7 milj euro) omzet per jaar. Een molen draait 15 jaar = 15 x 2.7 milj. = 40.500.000 euro 
(40.5 milj). Stel men bouwt er 3 of meer en het gaat fors over de 100 mln heen. Bouwen turbine en 
afbreken is ongeveer 10 milj investering (aanname). 



Stawag spreekt over 6 turbines en PE over 3. Je verdient er een bult geld mee dankzij subsidie. 
Eenmaal 1 schaap over de dam en er volgen er meer. Zie het potentieel aan windturbines zoals dat 2 

jaar geleden voor 
Lochem werd 
geschetst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat denken we 

Mega windindustrie, feitelijk een industriecomplex in de lucht, dat past niet in een toch vrij 
dichtbevolkte omgeving met veel waarden gekoppeld aan de afwisselingen open landschap, 
bodemwaarden, grondwater en ook veel natuurwaarden in grote en kleinere gebieden of 
begroeiingen. Plus er is al een stapeling van functies in het gebied aanwezig zoals landbouw, 
bundeling van hoogspanningsleidingen, weg en scheepvaart infrastructuur, naast reserveringen voor 
laagvliegend en potentiële ‘wachtruimte’ voor Lelystad AirPort. Dus deze grootschalig wind plannen 
kunnen hier fysiek niet goed de ruimte krijgen. Participatie van omwonenden in zowel 
besluitvorming als eventuele verdere realisatie windenergie lijkt in de huidige aanpak ook een 
wassen neus te worden als boeren en bewoners met voldongen feiten en nauwelijks deelname 
mogelijkheden geconfronteerd gaan worden. Wat we rond Lochem en met buren in Hof van Twente 
willen is transparant handelen van de verschillende betrokken overheden, serieus aandacht voor de 
belangen van eenieder qua behoud woon- en leefklimaat en een correcte update van de nog nodige 
taakstelling energietransitie in onze regio. Dat met goede informatievoorziening van en overleg met 
ons, alle bewoners in ons gebied. 

 


