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Onderwerp: Wob-besluit inzake windenergie
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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over ons besluit op een verzoek om informatie op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dat wij op 2 april 2019 hebben genomen.

Het verzoek ziet op de volgende onderwerpen:
. het (besluitvormings)proces van de toevoeging van de Veenkoloniën aan de

zoekkaart voor grootschalige windenergie, in 2010;
¡ contacten (afspraken c.q. contracten) tussen de initíatiefnemers van de drie parken

die samen Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn gaan vormen en de
provincie, vanaf 1 januari 1996 tot heden;

¡ contacten (afspraken c.q. contracten) tussen het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (EZK) en de provincie, vanaf I januari 1996 tot heden;

. verslagen etc. van vergaderingen/bijeenkomsten van de provincie Drenthe met de
gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn over Windpark De Drentse Monden en
Oostermoer, in periode 1 januari 1996 tot heden;

o documenten over het windpark die zijn gewisseld tussen Astron en de provincie
Drenthe en tussen provincie en het Ministerie van EZK met betrekking tot Astron,
in periode 1 januari 1996 tot heden;

o documenten die zijn gewisseld tussen het Rijk en de provincie met betrekking tot
het toepassen van de Crisis- en herstelwet en Rijkscoördinatieregeling bij het wind-
park, in periode 1 januari 1996 tot heden;

o documenten met betrekking tot het al dan niet toepassen van de Provincialecoör-
dinatieregeling, dit kan gaan om beleidsstukken, adviezen en/of correspondentie
met het Rijk tussen I januari 1996 en heden;
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documenten (etc.) betreffende schriftelijk en mondeling contact tussen gedepu-
teerden/college van Gedeputeerde Staten met een of meer initiatiefnemers van
het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, rond 2010;
IPO-verslagen over de verdeling per provincie met betrekking tot taakstelling wind
op land.

Wij hebben besloten de informatie openbaar te maken. Dit met inachtneming van de
uitzonderingen opgenomen in de Wob.

Het besluit en de documenten worden op de provinciale website
www.provincie.drenthe.nl/wob voor eenieder openbaar gemaakt. Kortheidshalve
venivijzen wij naar deze publicatie.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

km/coll


