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Geachte heer Loof,
ln uw brief van 5 november 2018 stelde u een aantal vragen over Windpark Drentse
Monden Oostermoer. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq

1

Bent u op de hoogte van het besluit van Windpark Drentse Monden Oostermoer om
45 turbines te plaatsen met een totaalvermogen van 175,5 MW?

Antwoord 1
Ja. De initiatiefnemers hebben op 27 september 2018 in het bestuurlijk
overleg'windenergie De Drentse Monden en Oostermoer'de betrokken
gemeenten, het Ministerie van Economische Zaken en Kimaat (EZK) en ons
formeel geïnformeerd over hun turbinekeuze (Nordex 3,9 MW windturbine).

Yraao2
Bent u het met ons eens dat het besluit van Windpark Drentse Monden Oostermoer
strijdig is met eerdere besluiten van o.a. het Ministerie van EZ?

Antwoord 2
ln het Rijksinpassrngsp/an zijn 45 windturbineposffies opgenomen en zijn
bandbreedtes vasfgesfe/d per windturbine voor zowel de ashoogte als de
rotordiameter. De gemeenten hebben eerder besloten de vergunningverlening
voor het windpark zelf niet uit te voeren. Het Rijk heeft vervolgens de bevoegdheid voor de te verlenen omgevingsvergunningen van de gemeenten
overgenomen en in de plaats van beide gemeenten de omgevingsvergun-
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ningen verleend. ln de, op basrs yan het R'rjksinpassingsp/an, verleende omgevingsvergunningen rs een bandbreedte opgenomen voor het opgesteld vermogen per windturbine (2,3 - 4,2 MW). Dit betekent dat op grond van de vergunning een windpark met een minimale omvang van 103,5 MW en een maximale omvang van 189 MW gerealiseerd mag worden. Het Ministerie van EZK
heeft aangegeven dat het gekozen type windturbine past binnen het Rijksinpassrngsp/an en de voornoemde bandbreedtes. De initiatiefnemers hebben
aangegeven dat het gaat om een innovatieve, concurrerende windturbine, die
past binnen de gemaakte afspraken met ASTRON om te kunnen voldoen aan
de vermindering van elektromagnetische beïnvloeding van de radiotelescoop
LOFAR. Verder hebben de initiatiefnemers aangegeven dat de turbines
voldoen aan de laatste stand der techniek ten aanzien van beperking van
geluidemissie.

Vraao 3
Bent u het met ons eens dat Windpark Drentse Monden Oostermoer zich dient te
houden aan eerdergenoemde besluitvorming en uitgangspunten en hoe denkt u dat te
bereiken?

Antwoord 3
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op
21 februari 2018 uitspraak gedaan over het R4ks lnpassingsplan en de bijbehorende vergunningen. Het Riks inpassingsplan en de vergunning zijn daarmee onherroepelijk.
Zie tevens antwoord 2.

Vraao 4
Ziet u kans om hierbij gelijktijdig te pleiten voor het verkleinen van het windpark tot
38 windturbines (x3,9 MW + 148,2 MW)?

Antwoord 4

Het Rijksinpassrngsp/an betreft toelatingsplanologie waarbij er geen plicht is
voor de initiatiefnemers om alle 45 toegewezen locaties voor windturbines ook
daadwerkelijk te benutten. ln de Tweede Kamer heeft de minister van EZK
onlangs aangegeven dat hij aan de vergunning van de initiatiefnemers nrefs
meer kan en gaat veranderen. Wel heeft hij erkend dat het proces in de Veenkoloniën niet goed is gegaan. ln de Tweede Kamer is de motie Mulder aangenomen die initiatiefnemers oproept met het de omgeving in gesprek te gaan.
De minister heeft aangegeven dat hij naar aanleiding van de motie bereid is
de zorgen die er in het gebied leven onder de aandacht te brengen van de
initiatiefnemers.
ln het besluitvormingsproces van het Rijksinpassrngsp/an hebben wij in 2016
aan de toenmalige minister inspanning gevraagd op drie hoofdpunten. Eén
daarvan was het voorkomen van een dubbele lijnopstelling bij Drouwenermond. De minister heeft daarop het aantal turbineposities teruggebracht
van 50 naar 45. Wij hebben nu kennis genomen van het vorengenoemd
debat in de Tweede Kamer. Dus, nee, wij zien geen kans om het aantalturbines nog verder te verkleinen.
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Tot slot, buiten uw vorenstaande vragen om, het volgende. Wij hebben oog voor de
zorgen van de mensen in het gebied, het zal nog veel tijd en inspanning vragen die
zorgen zo veel mogelijk weg te nemen. Alhoewel in eerste instantie het Rijk verantwoordelijk is voor de genomen besluiten, vinden wij het voor deze mensen van groot
belang dat wij, samen met de gemeenten, met hen en de initiatiefnemers in gesprek
blijven. Waar wij daarbij een rol kunnen blijven spelen zullen wij daar zeker actief in
zijn.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris
km/coll

, voorzitter

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
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Datum: 5 november 2018
Betreft: Schriftelijke vragen ex art.41 van het RvO met betrekking tot Windpark Drentse Monden
Inleiding
Op 9 februari 2015 heeft de Minister van EZ, na overleg met de provincie Drenthe en de betrokken
gemeenten besloten dat windpark Drentse Monden een omvang krijgt van 150 MW. Het zou hierbij
gaan om 50 windmolens met een vermogen van 3MW. Sindsdien is in alle relevante publicaties altijd
gesproken over een windpark van circa 150 MW.
In 2015 bepleit Gedeputeerde Staten op verzoek van Provinciale Staten tweemaal schriftelijk bij het
Ministerie van EZ om ten tijde van de aanleg van de windturbines te eisen dat de nieuwste
technieken worden toegepast waardoor mogelijk een groter opgesteld vermogen per windmolen
bereikt kan worden en er in totaliteit minder windmolens nodig zijn om tot een totaalvermogen van
150 MW te komen. Dit wordt niet gehonoreerd maar wel worden er uiteindelijk 5 molens geschrapt
uit het oorspronkelijke plan.
Op 1 november 2018 publiceert de Staatscourant het volgende bericht: Kennisgeving Besluiten
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Hierin wordt aangegeven dat van vrijdag 2 november 2018 tot en met vrijdag 14 december 2018 de
besluiten ter inzage liggen voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep
instellen. In de toelichting wordt aangegeven dat het om een windpark gaat met een totaalvermogen
van circa 150 MW.
Op 29 oktober 2018 publiceert Windpark Drentse Monden Oostermoer op haar website de keuze
voor het type windturbine en in het artikel is tevens te lezen dat het om turbines gaat met een
vermogen van 3,9 MW waardoor een totaalvermogen wordt opgesteld van 175,5 MW.

Hierover hebben wij de volgende vragen:
-

Bent u op de hoogte van het besluit van Windpark Drentse Monden Oostermoer om 45
windturbines te plaatsen met een totaalvermogen van 175,5 MW?

-

Bent u het met ons eens dat het besluit van Windpark Drentse Monden Oostermoer strijdig is
met eerdere besluiten van o.a. het Ministerie van EZ?

-

Bent u het met ons eens dat Windpark Drentse Monden Oostermoer zich dient te houden
aan eerdergenoemde besluitvorming en uitgangspunten en hoe denkt u dat te bereiken?

-

Ziet u kans om hierbij gelijktijdig te pleiten voor het verkleinen van het windpark tot 38
windturbines ( x 3,9MW = 148,2MW)?

Hendrikus Loof
PvdA Statenfractie

