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Geachte Voorzitter, 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

(w.g.) H.G.J. Kamp  

Minister van Economische Zaken 

 
 


