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Onderwerp: Reactie Voorontwerp inpassingsplan windpark De Drentse Monden en

Oostermoer

Geachte voorzitter/leden,

Wij ontvingen van de minister van Economische Zaken (EZ) het voorontwerp inpas-

singsplan windpark De Drentse Monden en Oostermoer in het kader van het wettelijk
vooroverleg. U hebt dit schrijven van 1 1 september 2015 ook ontvangen, met het

voorontwerp en het daarbij behorende Milieu Effect Rapport (MER). Wij zullen binnen

de daarvoor gestelde termijn op uiterlijk 22 oktober 2015 op de voorliggende stukken

reageren. Met deze brief informeren wij u over onze overwegingen die tot de bijge-

sloten reactie aan de minister van EZ hebben geleid.

Gelet op de afspraken die wij met het Rijk hebben gemaakt, hebben wij in ons colle-
geakkoord opgenomen 285,5 MW aan windenergie te realiseren. Daar houden wij ons

aan. Wij realiseren ons dat er, net als bij de vaststelling van de Gebiedsvisie 2013 en

de Actualisatie Omgevingsvisie 2014, weinig draagvlak is voor het plaatsen van wind-

turbines in dit gebied. Wij doen wel ons uiterste best het Rijk, de minister van EZ en

de Tweede Kamer, ervan te overtuigen een plan te maken dat meer recht doet aan de

individuele belangen van omwonenden. Want de emotie in dit gebied raakt ons.

Wij hebben daarom het voorontwerp inpassingsplan windpark De Drentse Monden en

Oostermoer getoetst aan onze vooruvaarden. Dit betekent dat wij ons onverminderd

blijven inzetten voor:
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lnpassing bij Drouwenermond.

Geen dubbele lijnopstelling bij Drouwenermond. De insluiting door een dubbele lijn-

opstelling van dit bebouwingslint is voor ons niet acceptabel.

/npassrng bijLofar.
Het zoveel mogelijk vrijhouden van het Lofargebied door het niet plaatsen van tur-
bines in de buitenste zone (zone 2). Wij hebben aangedrongen op een gesprek met

Lofar en de initiatiefnemers over het toepassen van materialen waarmee storingen bij

Lofar zoveel mogelijk kunnen worden beperkt en over het maken van beheersaf-

spraken om bijvoorbeeld tijdens metingen door Lofar de windturbines stil te kunnen

zetten. Hieraan is invulling gegeven door EZ door de initiatiefnemers en Lofar bij el-

kaar te brengen. Wij zijn hier ook bij betrokken.

lnpassing bij Nieuwediep-Musselkanaal.

Het vergroten van de afstanden tussen de woonhuizen en de windturbines op de lijn
Nieuwediep-Musselkanaal. Ruimtelijk is het mogelijk om een opstelling te kiezen met
grotere afstand tot de bebouwing.

lnnovatie

Wij hebben er ook meerdere malen bij de minister op aangedrongen de laatste stand

van techniek toe te passen. Wij constateren dat hier geen inspanning op is gepleegd

Wij betreuren het dat er onvoldoende inspanningen door het Ministerie van EZzijn
gedaan om genoemde vier punten in de plannen mee te nemen. Onze voorwaarden

uit de brief aan de minister van 15 januari 2015 blijven wij op alle momenten onverkort
uitdragen, omdat wij de gevoelens van de bewoners serieus nemen.

Wij hebben oog voor het feit dat een windpark een stevige impact heeft op de leef-

omgeving van de mensen in het gebied. Wij zien dat het algemeen belang van duur-
zame energie wringt met het individuele belang van omwonenden. Wij blijven ons

inzetten om hierin een goede balans te vinden.

Wij hebben recent weer ervaren dat uitspraken over windenergie uiterst gevoelig

liggen. Ook dat dit leidt tot andere interpretaties dan onze bedoeling is.

Wij vinden een directe dialoog met inwoners belangrijk. De minister is samen met de

initiatiefnemers eerst aan zel voor de procedure en de dialoog, maar ook hierin nemen

wij onze verantwoordelijkheid door het gesprek met de verschillende betrokkenen aan

te gaan.

Onze reactie hebben wij afgestemd met de wethouders van de gemeenten Aa en

Hunze en Borger-Odoorn.

Hoogachtend,

n van Drenthe,

secretaris


