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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde over inspraak-
procedure ontwerpbesluiten windmolenparken

Geachte heer Loof,

ln uw brief d.d. 9 maart 2016 hebt u een aantal vragen gesteld over de inspraak-
bijeenkomsten over de ontwerpbesluiten voor het realiseren van het Windpark De
Drentse Monden-Oostermoer. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq 1

Bent u bekend met de wijze waarop het Ministerie van Economische Zaken de in-
spraakbijeenkomsten organiseert?

Antwoord 1

Ja.

Wij zijn op de hoogte gebracht door het Ministerie van Economische Zaken
over de wijze waarop de inspraakprocedure plaatsvindt. Het is ons bekend dat
er gedurende drie weken deelgenomen kan worden aan een spreekuur op
drie locaties in het plangebied. De mogelijkheid bestaat om via de website en
een telefoonnummer vragen te stellen omtrent het Windpark De Drentse

Monden-Oostermoer. Het ministerie heeft aangegeven dat het een organisatie
inhuurt voor het houden van de spreekuren. Deze organisatie werW voor de

aanmeldingen met een 'e-ticketsysteem'waardoor de personen die zich aan-
melden een bevestiging ontvangen van ttjd en locatie.
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Vraas2
Bent u het met ons eens dat deze bijeenkomsten voor iedereen en op eenvoudige
wijze toegankelijk zouden moeten zijn?

Antwoord 2

Vraaq 3

Bent u bereid om op korte termijn bij het Ministerie van Economische Zaken ophel-
dering te vragen over de voorgestelde gang van zaken?

Antwoord 3
Ja.

Wij hebben al opheldering gevraagd in het reguliere bestuurlijk overleg met
het ministerie naar aanleiding van de beeldvorming in de media over de gang
van zaken. Het ministerie heeft ons verzekerd dat de te houden spreekuren
toegankelijk zijn voor iedereen die zich aanmeldt. Mocht het aantal spreek-
uren onvoldoende blijken te zijn om het aantal aanmeldingen te verwerken,

dan zal het ministerie extra spreekuren laten organiseren.

Vraas 4
Bent u tevens bereid om, indien de voorgestelde gang van zaken daadwerkelijk een
gegeven is, het ministerie mee te delen dat een dergelijke werkwijze in de provincie

Drenthe niet wordt gewaardeerd?

Antwoord 4
Zie antwoord 3.

ln het reguliere bestuurlijk overleg zullen wij het ministerie vragen naar de er-
varingen met het houden van de spreekuren.

Ter informatie sturen wij u hierbij het antwoord van 25 maart 2016 van de minister op
de vragen van leden van de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten Drenthe,

secretaris , voorzitter

Bijlage:
wa.coll.

Ja.

vragen leden Tweede Kamer



 

 

Bijlage 
 
Antwoord op vragen van de leden Van Veldhoven, Agnes Mulder en Smaling over het 
bericht 'Mondengebied monddood' 
 
Bron: website Tweede Kamer der Staten-Generaal 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016D12828&did=
2016D12828 
 
AH 2050 
2016Z05223 
 
Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 29 maart 2016) 
 
1 
Bent u bekend met het bericht 'Mondengebied monddood'?1 
 
Antwoord 
Ja.  
 
2  
Klopt het dat deelnemers van bewonersbijeenkomsten zich moeten registreren in een 
personenregister middels een barcode, dat er restricties zijn met betrekking tot het 
gebruik van mobieltjes, en dat het niet toegestaan is om te filmen, te fotograferen of 
om het gesprek op te nemen? Zo nee, welke restricties worden dan wel opgelegd? 
 
3 
Wat is de reden dat u deze beperkingen aan bewonersbijeenkomsten stelt? 
  
Antwoord 2 en 3 
Het ministerie van Economische Zaken organiseert gedurende drie weken in de regio 
spreekuren rondom het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Mensen kun-
nen zich online of telefonisch aanmelden voor de spreekuren. Op de website waar 
men zich kan aanmelden is vermeld dat het tijdens de spreekuren niet is toegestaan 
om te filmen, te fotograferen of het gesprek op te nemen. Reden is daarmee de priva-
cy van de deelnemers en de openheid van het gesprek te waarborgen. Het opnemen 
van gesprekken door beeld of geluid kan mensen beperken in hun vrijheid om te zeg-
gen wat ze willen zeggen.  
 
Dit betekent niet dat de spreekuren vertrouwelijk zijn. Iedereen is vrij om vooraf of na 
afloop van een spreekuur te vertellen wat men gaat bespreken of heeft besproken. 
Mensen worden niet verzocht voorafgaand aan het spreekuur hun telefoon in te leve-
ren.  
Mensen die zich online aanmelden, vullen via het registratieformulier op de site hun 
gegevens in. Zij ontvangen daarna een bevestigingsformulier met barcode. Deze be-
vestiging is het toegangsbewijs dat bij binnenkomst van het spreekuur wordt gescand. 
Het systeem is te vergelijken met een e-ticket voor bijvoorbeeld een theatervoorstel-
ling.  

                                                      
1 ‘Mondengebied monddood’, Dagblad van het Noorden, 9 maart 2016 
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In groepjes van maximaal 6 personen kunnen mensen in gesprek met ambtenaren 
van het ministerie van Economische Zaken en met de initiatiefnemers. Mensen kun-
nen vragen stellen over de plannen en besluiten die nu ter inzage liggen, de milieuef-
fecten van het windpark en over het indienen van een zienswijze. Tijdens de spreek-
uren zijn ook visualisaties van het windpark te bekijken.  
Voor deze persoonlijke manier van informeren van de bewoners is gekozen omdat bij 
de eerdere (grote) bewonersbijeenkomsten voor omwonenden van het windpark De 
Drentse Monden en Oostermoer ik de bewoners niet op een gewenste wijze heb kun-
nen bereiken c.q. informeren. Ik heb uw kamer over deze keuze voor gesprekken in 
kleine kring geïnformeerd op 10 december 2015 (Kamerstuk 33 612, nr. 60).   
 
4 
Kunt u toelichten met welk doel het personenregister wordt opgesteld? Wat wordt er 
met de gegevens gedaan? Is dit personenregister en het gebruik van deze data in 
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens? Is hierover advies 
gevraagd aan het College bescherming persoonsgegevens? 
 
Antwoord  
Om ervoor te zorgen dat de spreekuren het door mij gewenste doel dienen, namelijk 
het in kleinere kring persoonlijk informeren van de belangstellenden over het windpark 
De Drentse Monden en Oostermoer, heb ik ervoor gekozen om maximaal 6 belang-
stellenden per gesprek aanwezig te kunnen laten zijn. Het doel van het verzoek om de 
bedoelde gegevens is het ondersteunen van de organisatie van de spreekuren, inclu-
sief de communicatie daarover met de mensen die zich hebben aangemeld. Ik vind 
het belangrijk dat er voor de inwoners van het plangebied voldoende gelegenheid is 
om bij de spreekuren aanwezig te zijn. Mocht blijken dat dit onvoldoende lukt dan is 
eventuele bijsturing in de organisatie van de spreekuren mogelijk. 
Per spreekuur is er een beperkt aantal toegangsplaatsen, maar er worden voldoende 
spreekuren georganiseerd voor het aantal geïnteresseerden. Op dit moment is er 
meer ruimte bij de spreekuren dan er vraag is. Als blijkt dat de vraag groter zal zijn 
dan het aantal spreekuren dat nu wordt aangeboden, dan zullen extra spreekuren 
worden georganiseerd. Er wordt dan gekeken naar beschikbare locaties.  
De gevraagde gegevens worden alleen gebruikt voor deze spreekuren voor het in het 
antwoord op de vragen 2 en 3 en hierboven aangegeven doel en worden direct na de 
spreekuren vernietigd. De gegevens worden niet opgeslagen of voor andere doelein-
den gebruikt.  
Ik heb geconstateerd dat het online registratieformulier voor de spreekuren niet ver-
meldt dat het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk is voor de verwer-
king van de persoonsgegevens en met welk doel de gegevens worden gevraagd. Ik 
zal er voor zorgen dat voor of tijdens de spreekuren de mensen alsnog hierover wor-
den geïnformeerd.  
Het College bescherming persoonsgegevens is niet om advies gevraagd. De Wet 
bescherming persoonsgegevens verplicht niet tot het vragen van advies aan de Auto-
riteit Persoonsgegevens (het voormalige College bescherming persoonsgegevens).  
 
5 
Bent u van mening dat het bij bewonersbijeenkomsten van belang is om serieus met 
elkaar het gesprek aan te gaan en om open en transparant te communiceren? Indien 
u ook deze mening bent toegedaan, hoe verhoudt zich dat dan tot de gestelde beper-
kingen aan de bewonersbijeenkomsten? 
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Antwoord 
Ja, ik vind het van belang om bij ingrijpende grootschalige energieprojecten met el-
kaar in gesprek te gaan en transparant te communiceren. Dat is ook de reden dat mijn 
ministerie deze bijeenkomsten heeft georganiseerd. Zie verder het antwoord op de 
vragen 2 en 3. 
 
6 
Wat is uw inschatting van het gevolg van deze beperkingen aan bewonersbijeenkom-
sten voor het draagvlak van windmolens in de regio? 
 
7 
Op welke manier wilt u de basis scheppen voor een goede dialoog met onderling ver-
trouwen over de komst van windmolens? Hoe worden lokale gemeenschappen daarbij 
betrokken? Bent u bereid om daarover samen met lokale bestuurders een voorstel te 
doen?  
 
Antwoord 6 en 7 
Het proces om te komen tot de ruimtelijke inpassing van de windmolens in de Drentse 
Monden en Oostermoer loopt al lang en dat geldt ook voor de gesprekken die ik hier-
over voer met medeoverheden en andere belanghebbenden rond het windpark. In de 
verkenning die is uitgevoerd door de gebiedscoördinator is gekeken of er bij omwo-
nenden en andere belanghebbenden behoefte bestond de dialoog rond participatie en 
profijt te versterken. Helaas is gebleken dat de omgeving daar vooralsnog geen be-
hoefte aan heeft. Wel heb ik naar aanleiding van de verkenning besloten om de com-
municatie rondom het windpark te intensiveren en aandacht te hebben voor gerichte 
informatievoorziening in de periode van de terinzagelegging.  
 
De door mij voorgestelde spreekuren met een meer persoonlijke vorm van communi-
catie in kleine kring bieden hiervoor een mogelijkheid. 
 
8 
Waarom zijn er geen bijeenkomsten georganiseerd in Gasselternijveenschemond, 
Drouwendermond en Nieuw-Buinen? Waar kunnen deze bewoners terecht voor in-
formatie en inspraak? Bent u bereid ook bewonersbijeenkomsten in deze plaatsen te 
houden? 
 
Antwoord 
De spreekuren worden gehouden op locaties in Gieterveen, Stadskanaal en 2e Exlo-
ermond. Hier is voor gekozen omdat deze plaatsen in het plangebied van het wind-
park liggen. Bewoners uit Gasselternijveenschemond, Drouwenermond en Nieuw-
Buinen kunnen terecht op één van deze locaties.  
Alle officiële stukken over dit windpark zijn te vinden op www.bureau-
energieprojecten.nl. Bovendien kunnen mensen voor vragen bellen met Bureau Ener-
gieprojecten, telefoonnummer 070 3798979 en met Informatie rijksoverheid, telefoon-
nummer 1400. Ook zijn de stukken op papier in te zien bij de gemeentehuizen in Gie-
ten, Exloo en Stadskanaal (tijdens reguliere openingstijden). Tot en met 20 april 2016 
kan iedereen een zienswijze indienen. 
Op dit moment is er meer ruimte bij de spreekuren dan er vraag is. Als blijkt dat de 
vraag groter zal zijn dan het aantal spreekuren dat nu wordt aangeboden, zullen extra 
spreekuren worden georganiseerd. Er wordt dan gekeken naar beschikbare locaties.  



       

 

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten 
in de provincie Drenthe 
Dhr. J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

 

Datum: 9 maart 2016 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van orde betreffende inspraakprocedure 

ontwerpbesluiten Windmolenparken. 

 

Geachte heer Tichelaar, 

De PvdA Statenfractie heeft met ontsteltenis kennisgenomen van de berichtgeving over de komende 

inspraakbijeenkomsten in het Mondengebied, georganiseerd door het Ministerie van EZ over de 

ontwerpbesluiten Windmolenparken Drentse Monden en Oostermoer. 

De PvdA vindt dat in dit toch al gevoelige dossier inwoners in het gebied eenvoudig en laagdrempelig 

de bijeenkomsten moeten kunnen bezoeken. Daarbij zijn drempels zoals een verplichte registratie 

vooraf, beperkte toegang en een verbod op het gebruik van mobiele telefoons ongewenst. 

De PvdA heeft hierover de volgende vragen: 

 

* Bent u bekend met de wijze waarop het ministerie van EZ de inspraakbijeenkomsten  

 organiseert? 

* Bent u het met ons eens dat deze bijeenkomsten voor iedereen en op eenvoudige wijze  

toegankelijk zouden moeten zijn? 

* Bent u bereid om op korte termijn bij het Ministerie van EZ opheldering te vragen over de  

voorgestelde gang van zaken? 

* Bent u tevens bereid om, indien de voorgestelde gang van zaken daadwerkelijk een gegeven  

is, het Ministerie mee te delen dat een dergelijke werkwijze in de provincie Drenthe niet 

wordt gewaardeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Statenfractie PvdA Drenthe, 

Hendrikus Loof 

  




