
Aan de Griffie 
t.a.v. Mw. Ria Veenstra 
 
ter behandeling van Presidium 
 
Agendering van brief van GS aan PS van 10 februari 2015 met als onderwerp: Windpark De 
Drentse Monden en Oostermoer; standpunt minister van Economische Zaken 
 
De Partij Voor de Vrijheid verzoekt het presidium bovengenoemde brief te agendering voor 
de eerstkomende vergadering van de Provinciale Staten. 
 
Onderbouwing 
 
De PVV heeft bezwaren tegen de uitkomst van de brief van minister Kamp van 3 feb. 2015 
vanwege de volgende punten: 

 Hoewel het draagvlakonderzoek wel wordt genoemd als inzichtpunt waarop de 
beslissing is gebaseerd, wordt er met het resultaat (77% van de inwoners van de 3 
gemeenten is tegen de komst van het windpark) blijkbaar niets gedaan. 

 Ook met de gebiedsvisie van de Provincie Drenthe wordt geen rekening gehouden 
 Er is nooit een nut en noodzaakonderzoek gedaan.  
 Er wordt door de minister uitgegaan van een gunstig MER advies, terwijl de bewoners 

van het gebied en de politiek (o.a. de PVV)  herhaaldelijk gevraagd hebben om een 
deugdelijk onderzoek naar de gezondheidsaspecten, wat niet is gebeurd. 

 Hoewel de plaatsing van windturbines zonder meer een invloed hebben op het 
LOFAR, worden er zelfs turbines geplaatst binnen de LOFAR zone 2 

 
Wij willen de reactie van GS en andere partijen van PS maar ook van het alternatieve plan van 
Ondernemers om de benodigde Mw. te leveren via zonneakkers (zie persbericht van 18 feb. 
2015) 
 
Namens de fractie  van de PVV 
Ad van Berkel 
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Onderwerp:Windpark De Drentse Monden en Oostermoer; standpunt minister van

Economische Zaken

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u de brief aan die wij op 9 februari 2015 van de minister van Economische
Zaken, de heer Kamp, hebben ontvangen.

Daarnaast sturen wij u onze brief aan minister Kamp d.d. l5 januari 2015. Met deze
brief bevestigen wij onze consistente lijn om, met de ruimtelijke randvoorwaarden uit
de Gebiedsvisie windenergie Drenthe als uitgangspunt, te komen tot een invulling van
het desbetreffende windpark. Wij venruoorden in deze brief zeven voorwaarden, waar-
van wij steeds hebben aangegeven dat die voor ons onlosmakelijk zijn verbonden aan

een zorgvuldige uitvoering van de plannen voor windenergie in het RCR-gebied De

Drentse Monden en Oostermoer.

Nu de bestuurlijke overleggen met het Rijk, de initiatiefnemers, de provincie en de
gemeenten zich in dit stadium bevinden, kunnen wij u ook over bovengenoemde brief
van 15 januari aan de heer Kamp informeren.

De minister heeft in zijn brief van december 2013 met de vaststelling van de omvang

van 150 MW tot 185,5 MW besloten af te wijken van onze Gebiedsvisie. Binnen die
keuze houdt hij nu rekening met onze intenties, zoals venvoord in onze brief van 15
januari.

Onze inzet in de afgelopen jaren, zoals verwoord in de brief aan minister Kamp, heb-
ben wij gepleegd tegen de achtergrond van diverse in uw Staten aangenomen moties

en toezeggingen op deze thema's. Het gaat om de moties:
- M 2013-09 Gezondheidsaspecten en eerlijke verdeling van opbrengsten



2

M 2013-10 Oprichtingsvergunning inclusief participatie van gebiedsbewoners

M 201 4-19 Windenergie Communicatie
M 201 4-22 Windenergie Techn iek
M 2014-41 Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

ln de vervolgstappen wijzen we minister Kamp op de door uw Staten vorig jaar aan-
genomen motie (M 2014-21 Draagvlakversterker Windenergie Veenkoloniën Drenthe)
om een draagvlakversterker aan te stellen. Ons voorstel zal zijn dat de minister dit
betrekt bij zijn beslissing over de in de Tweede Kamer ingediende motie om in de
RCR-gebieden een externe gebiedscoördinator aan te stellen om participatie en
draagvlak en nadeelcompensatie af te stemmen.

Over het vervolg van de procedure van het windpark De Drentse Monden en Ooster-
moer is het volgende van belang:
- met de keuze van het Rijk voor 150 MW start het Rijk met het traject om een ont-

werpinpassingsplan te maken. ln dit plan staan de locaties van de windmolens
weergegeven. Er wordt tevens de laatste hand gelegd aan het milieuonderzoek en
er wordt gestart met de ontwerpvergunningen. Als het ontwerpinpassingsplan, het
milieuonderzoek en de ontwerpvergunningen afgerond zijn, worden deze gelijktij-
dig ter inzage gelegd. Hierop kunnen inwoners een reactie indienen. Dit zal naar
verwachting in het derde kwartaal van 2015 zijn;

- de minister geeft in zijn brief aan dat het van belang is dat initiatiefnemers de mo-
gelijkheden voor financiële participatie verder uitwerken en een dialoog met de
omgeving organiseren;

- ten slotte gaat de minister in gesprek met de initiatiefnemers om mogelijk met in-
novatieve oplossingen de hinder voor omwonenden en de LOFAR-zone 2 te be-
perken.

Hierbij vindt u de kaart met de drie gebieden van de Gebiedsvisie windenergie Dren-
the, in combinatie met de door de minister voorgestelde opstellingsvariant.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

S voorzitter

Bijlagen:
- brief van de minister van EZ van 3 februari 2015 + bijlagen
- brief aan de minister van EZ van 15 januari 2015
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Geacht College,

In het bestuurlijk overleg van 23 januari 2015 is afgesproken dat ik u een
afschrift van mijn brief aan de initiatiefnemers over de opstelllngsvariant
van RCR-windpark De Drentse Monden en oostermoer voor de procedure
van het inpassingsplan zal sturen. Bijgaand ontvangt u het afschrift.

u heeft de afgeloþen periode een aantal brieven aan mij gestuurd over uw
standpunt met betrekking tot RCR-windpark De Drentse Monden en oostermoer.
De punten die u naar voren hebt gebracht ín de bestuurlijke overleggen en
in uw brieven heb ik meegenomen in mijn afweging om te komen tãt een
opstellingsvariant voor de procedure van het inpassingsplan.

Ik heb aan de initiatíefnemers aangegeven met hen in gesprek te willen over
de mogelijkheden om de eventuele hinder voor de omwonenden en Lofar zone 2
zoveel als mogelijk te beperken, al dan niet via innovatieve oplossingen.

Ik spreek de wens uit voor een construcileve samenwerking om in gezamenlijk-
heid met u en de andere betrokken partijen de omwonenden en andere
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Geachte heer Ten Have,

In het kader van RCR-windpark De Drentse Monden en oostermoer hebben
de afgelopen periode bestuurlijke overleggen met de initiatiefnemers,
de provincie Drenthe, de betrokken gemeenten Borger-odoorn, Aa en Hunze,
stadskanaal en de Rijksoverheid plaatsgevonden. In deze bestuurlijke overleggen
is in het bijzonder gesproken over een te klezen opstellingsvariant voor de
procedure van het inpassingsplan.

In mijn brief van z juli 20L4 heb ik u gevraagd het advies van het college
van Rijksadviseurs te betrekken in het verdere MER-proces en met name
bij de totstandkoming van de opstellingsvaríanten met een omvang van
150 MW en 185 MW voor het windpark.

Provinciale staten van de provincie Drenthe hebben in het najaar van 2014 het
Regleplan windenergie vastgesteld, waarin ruimte voor 2g5,5 MW windenergfe
planologisch is vastgelegd. Daarmee voldoet de provincie Drenthe aan de met
haar afgesproken taakstelling. In het zuidelijke deel van de provincie Drenthe
is 135,5 MW planologisch vastgelegd. overeenkomstig de afspraken tussen
het Rijk en IPo over windenergie krijgt het RCR-windpark De Drentse Monden
en Oos:termoer derhalve een omvang van 150 MW.

mee
de procedure van het inpassingsplan start, worden alle relevante aspecten
meegewogen. Het betreft hier de structuurvisie windenergie op land, de
doelstelling van r4o/o duurzame energie in202o, het Energieakkoord,
de afspraken tussen Rijk en lpo over windenergle, de inzlchten uit het milieu-
effectenondezoek, de business-case van de initiatiefnemers, het advies van
het college van Rijksadviseurs (cRa), de gebiedsvisie van de provincie Drenthe
en de resultaten van het draagvlakonderzoek.
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In de bestuurlijke overleggen van de afgelopen periode is op een constructieve
w¡ze gesproken over een te kiezen opstellingsvariant voor de procedure van
het inpassingsplan. Alle betrokken partijen hebben hun standpunten, vísies en
belangen in genoemde overleggen enlof per brief naar voren gebracht.
U als initiatiefnemers alsook de provincie Drenthe hebben mlj om duidelijkheid en
snelheid in de besluitvorming gevraagd.

Ik ben van mening dat bijgevoegde opstellingsvariant het meest rechtdoet aan de
verschillende belangen. op basis van het afwegen van bovengenoemde aspecten,
belangen en hetgeen naar voren is gebracht in de bestuurlijke overleggen ben ik
dan ook bereid om voor de bijgevoegde opstellingsvariant van 150 MW de
procedure van het inpassingsplan te starten.

Hoe nu verder
voor het vervolgtraject wil ik u onder de aandacht brengen dat het van belang is
dat u de mogelijkheden voor financiële participatie verder uitwerkt en een dialoog
met de omgeving organiseert.
uit het draagvlakonderzoek is mij gebleken dat er nog veel zorgen en vragen zijn
over het windpark bij de omwonenden. Ik spreek daarom de wens uit voor een
constructieve samenwerking om in gezamenlijkheid met u en de andere betrokken
partUen de omwonenden en andere belanghebbenden in het plangebied eenduidig
te informeren over windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

verder wil ik graag met u in gesprek over de mogelijkheden om de eventuele
hinder voor de omwonenden en Lofar zone2 zoveel als mogel'rjk te beperken,
al dan niet via innovatieve oplossingen.

Een afschrift van deze brief heb ik gestuurd aan Astron, de provincie Drenthe en
deg Borger- Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal

Kamp
Minister van Economische

Dirêctoraat-gen€Ìaal
Energ¡e, Telecom &
Meded¡ng¡n9
Dlrect¡e Energie en
Duur¿aamheid

Ons kenmerk
DGETtvl-ED / 13013712
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Onderuverp: Windpark Drentse Monden en Oostermoer

Geachte minister Kamp,

Eind december2Ol4 hebben wiju per brief geihformeerd overdeverdeling van de
Drentse opgave van 285,5 MW windenergie ín Drenthe en vragen wij u de omvang
van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer definitief te begrenzen op 150
MW. ln deze brief informeren wij u over ons standpunt ten aanzien van de voorkeurs-
variant en de randvoorwaarden voor het verdere proces van realisatie van windpark
De Drentse Monden en Oostermoer.

ln het bestuurlijk platform RCR DDMOM hebben ínitiatiefnemers, gemeenten,
provincie en rijk eind vorig jaar met elkaar gesproken over het door de initiatiefnemers
bíj EZ ingebrachte voorkeursalternatief (verder VKA 1) en een alternatieve voorkeurs-
variant (verder VKA 3). Voor de províncie vormt de Gebiedsvisie windenergie Drenthe,
met als essentieel element het niet aan weerszíjden van dorpslinten plaatsen van
windturbines, het uitgangspunt voor de keuze van de uiteindelijke ruimtelijke invulling
en het proces van de realisatíe van de opstellingsvariant.

De provincie Drenthe heeft in het bestuurlijk platform aangegeven niet in te stemmen
met Vl(A 1 en heeft haar voorkeur uitgesproken voor VKA 3, gesteund door meerdere
aangenomen moties in onze Staten, onder de volgende voonruaarden:

ln overleg met Astron wordt besloten turbines te plaatsen binnen zone 2 van
Lofar;
Rijk en initiatiefnemers spannen zich in om turbines met een zo groot mogelijk
vermogen te realiseren;
Het organiseren van een serieuze, volwassen dialoog met omwonenden;
f nitiatiefnemers stellen bij voorkeur één gezamenlijke profijtregeling voor de om-
wonenden op voor het windpark;
Het inrichten van één parkfonds waaraan alle betrokken partijen financieel bij-
dragen;
lnitiatiefnemers ontwikkelen proactief een planschaderegeling voor de direct om-
wonenden;
Er wordt ingezet op technologische innovatie gericht op het realiseren van state of
the art-plannen, die ook elders als voorbeeld kunnen dienen.

1

2

3.

4.

5.

6.

7.



2

Met de invulling van voonivaarden 1 en 2 willen wij bereiken dat er geen of zo weinig
mogelijk turbines in de lijn onder Drouwenermond/Gasselternijveenschemond ge.
plaatst worden, zodat zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de gebieden uit de
Gebiedsvisie.

Bovengenoemde punten 3 um 6 komen ook terug in uw brief van 7 november 2014
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarin u ingaat op de gedragscode van
de NWEA en het belang onderschrijft van draagvlak en burgerparticipatie bij de tot-
standkoming van ruimtelijke projecten. ze z¡n voorts in lijn met het wetsvoorstef
Omgevíngswet.
In uw rol als bevoegd gezag komt u de positie toe om de initiatiefnemers actief te on-
dersteunen bij de planparticipatie dan wel het opstellen van een participatieplan.
Daarbij komt dat de uitkomst van het door betrokken gemeenten uitgevoerde draag-
vlakonderzoek van overheid en initiatiefnerners om een stevige inzet vraagt op deze
punten.

Zoals aangegeven stemmen wij niet in met Vl(A 1. lndien dit de voorkeursvariant
wordt die zal worden uitgewerkt in het rijksinpassingsplan dan nemen wij afstand van
de verdere besluitvorming over de totstandkoming van het windpark DDMOM.
lndien u besluit om Vl(A 3 uit te werken met in acht name van de bovengenoemde
voonraarden zijn wij bereid mede invulling te geven aan de uitwerking van de voor-
waarden en vervolgacties.
Ook zijn we bereid financieel bij te dragen aan:
- de organisatie van een volwassen dialoog met omwonenden van het gebied;
- een parkfonds dat erop gericht is gebiedsgerichte projecten te subsidiëren tijdens

de exploitatie van het windpark;
- flankerende maatregelen gekoppeld aan al lopende projecten zoals energiezuinig

wonen (Veensprong) en die op korte termijn kunnen starten;
- technologische innovatie gerícht op het verminderen van het aantal te plaatsen

turbines of het plaatsen van turbines binnen Lofar zone 2.

voor de door ons beoogde (financíële) inspanningen op het gebied van dialoog en
parkfonds verwijzen wij naar het door Provinciale Staten van Drenthe in september
2014 vastgestelde Regieplan Windenergie Drenthe.

De inwoners van de Veenkoloniën worden reeds jaren geconfronteerd met de onze-
kerheid over de ontwikkeling van het windpark. Gezien dit feit en de ontstane impasse
over het benutten van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de zorgen en
vragen van omwonenden vragen we u voor februari uw besluit te nemen over de vast-
stelling van het voorkeursalternatief.

Hoogachtend,

gedeputeerde van Drenthe,

secretaris q voorzitter




