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In het beleidsdebat over innovatie op 18 maart 2014 in de Eerste Kamer 
heeft de Minister van Economische Zaken naar aanleiding van zorgen 
rond het project LOFAR (Low Frequency Array) in Drenthe opgemerkt dat 
een mogelijk windmolenpark niet verstorend mag werken voor LOFAR. 
Naar aanleiding van recente ontwikkelingen heeft de vaste commissie 
voor Economische Zaken1 op 30 maart 2016 een brief gestuurd aan de 
Minister. 

De Minister heeft op 29 april 2016 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
De Boer 

1 Samenstelling:
Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), 
Flierman (CDA), Ester (CU), Postema (PvdA), Van Strien (PVV), Vos (GL), Swagerman (VVD), Kok 
(PVV) (vice-voorzitter), Bruijn (VVD), Gerkens (SP) (voorzitter), Van Apeldoorn (SP), Atsma 
(CDA), Dercksen (PVV), Van Kesteren (CDA), Krikke (VVD), Meijer (SP), Pijlman (D66), Prast 
(D66), Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schalk (SGP), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA), 
Vreeman (PvdA)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN  

Aan de Minister van Economische Zaken 

Den Haag, 30 maart 2016 

In het beleidsdebat over innovatie dat u op 18 maart 2014 in de Eerste 
Kamer hebt gevoerd, heeft u naar aanleiding van de zorgen rond het 
project LOFAR (Low Frequency Array) in Drenthe in relatie tot de 
voorgenomen plaatsing van windmolens toegezegd dat: «[...] het 
windmolenpark, waarvoor een milieueffectonderzoek wordt gedaan, niet 
verstorend mag werken voor LOFAR. In dat onderzoek voor een mogelijk 
windpark zal dit natuurlijk worden meegenomen als randvoorwaarde.»2 

Recent zijn opnieuw zorgen rond dit project geuit. In de Tweede Kamer is 
naar aanleiding daarvan de motie-Agnes Mulder3 aanvaard. Tevens is de 
kwestie aan de orde gekomen bij het plenaire debat over het wetsvoorstel 
Wijziging van de Elektriciteitswet 19984 op 22 maart 2016 in de Eerste 
Kamer. U heeft daarbij aangegeven dat er op dit moment een onderzoek 
loopt naar verstoring van het LOFAR-project door de plaatsing van 
windmolens. 
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Eerste 
Kamer verzoeken u derhalve bij de reactie op de motie bovengenoemde 
toezegging te betrekken, en de Eerste Kamer een afschrift te sturen van 
deze reactie aan de Tweede Kamer. Voorts verzoeken zij u bij uw reactie in 
te gaan op de laatste stand van zaken betreffende het door u in het debat 
van 22 maart 2016 aangehaalde onderzoek. 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken zien uw 
reactie op de onderhavige brief met belangstelling tegemoet en 
ontvangen deze graag uiterlijk 15 april 2016. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
A.M.V. Gerkens 

2 Handelingen I 2013/14, nr. 23, item 4, p. 60.
3 Kamerstukken II 2015/16, 30 196, nr. 429.
4 Kamerstukken 34 401.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 april 2016 

Op 30 maart 2016 heeft de vaste commissie voor Economische Zaken 
verzocht mijn toezegging tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel 
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (Kamerstukken I 2015/16, 34 401, 
nr. 24) over het uitvoeren van een onderzoek naar verstoring van het 
LOFAR-project door de plaatsing van windmolens te betrekken bij de 
reactie op de motie Agnes Mulder c.s. (Kamerstukken II 2015/16, 30 196, 
nr. 429). Tevens is verzocht in te gaan op de laatste stand van zaken van 
dit onderzoek. 

Met betrekking tot het eerste verzoek verwijs ik kortheidshalve naar de 
beantwoording van de door de Tweede Kamer ingediende vragen over het 
bericht «Windmolens in de Veenkoloniën dreigen de telescoop van Astron 
«Lofar» te nekken» (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, Aanhangsel 
van de Handelingen, nr. 2051). In deze antwoorden wordt onder andere 
aangegeven dat het door Astron uitgevoerde onderzoek naar de invloed 
van windturbines op een antenneveld in Roodeschool wordt betrokken in 
het verdere overleg met Astron, de initiatiefnemers van het windpark en 
de provincie Drenthe om eventuele verstoringen van windturbines zoveel 
als mogelijk te beperken. 

Op dit moment wordt op mijn verzoek door Agentschap Telecom een 
onderzoek uitgevoerd naar eventuele verstoringen van de LOFAR-
telescoop door windturbines van het windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer. Dit onderzoek is in de zomer gereed en zal betrokken worden 
bij de vaststelling van het definitieve inpassingsplan van het windpark De 
Drentse Monden en Oostermoer. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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