
Ministerie van Economische Zaken 

ÏÏ2Y!?!CIE DRENTHE 
> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

De provinciale staten van Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

Dat.m - O 3 HAASI 2m -
Betreft Terinzagelegging ontwerp-besluiten Windpark De Drentse Monden 

en Oostermoer 

Geachte provinciale staten. 

Zoals u waarschijnlijk weet zijn de initiatiefnemers Duurzame Energieproductie 
Exioërmond B.V., Raedthuys Windenergie B.V. en Windpark Oostermoer 
Exploitatie B.V. van plan om het windpark De Drentse Monden en Oostermoer 
met een omvang van 150 MW te realiseren. Dit project wordt voorbereid met 
toepassing van de rijkscoördinatieregeling. 

Gelet op artikel artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 
1998 en de artikelen 3 .31, derde lid, aanhef en onder b, en 3.35, vierde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening wil ik het volgende onder uw aandacht brengen met 
betrekking tot de ontwerp-besluiten voor windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer, zoals deze op 2 maart 2016 aan de aanvrager zijn gestuurd. 

De ontwerp-besluiten liggen ter inzage van vrijdag 4 maart 2016 tot en met 
donderdag 14 april 2016 bi j : 
- Gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, Gieten, 9461 BH 
- Gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, ExIoo, 7875 AD 
- Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, Stadskanaal, 9501 SZ 

Hiervan heb ik een kennisgeving als bedoeld in artikel 3.31, derde l id, aanhef en 
onder b, van de Wet ruimtelijke ordening gedaan in de Staatscourant van 
3 maart 2016 en in het Dagblad van het Noorden, de Kanaalstreek/Ter Apeler 
Courant, de Schakel en de Week in week uit. 

Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen inbrengen 
naar aanleiding van de ontwerp-besluiten. Een kopie van de desbetreffende 
kennisgeving treft u als bijlage aan. 

Dl lectoraat-generaal 
Ervsrgie, Telecom & 
Mededinging 
Dilectle Energie en Omgeving 

Bezoekadres 
Bèzutdenhoutseweg 73 
2I94 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag 

Overheidsidentif icatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
www. rijksoverheid. nl/ez 

Behandeld door 
ing. A.M. Bruin 

T 070 379 7226 
a.m.bruin@minez.nl 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 16024769 

Uw kenmerk 

Bi j lage(n) 
Kennisgeving 
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Alle ontwerp-besluiten (en overige informatie) treft u aan op www.bureau-
enerqiepro1ecten.nl. 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 16024769 

De Minister van Economische Zaken, 
namens deze: 

drs. J.M.C. Srtiallenbroek 
Directeur Energie en Omgeving 
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Kennisgeving Windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer 
Van vrijdag 4 maart 2016 tot en met donderdag 14 april 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor het project Windpark De Drentse 
Monden en Oostermoer. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze. 

Windpark De Drentse Monden cn Oosicrmoer is een iniiiatiervoor een windpark in 

de Veenkolonièn. in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Initiatiefnemers zijn 

Duurzame Energieproductie Exioermond B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. vooronder-

deel De Drentse Monden en Windpark Oostermoer B V. voor onderdeel Oostermoer 
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Op 3 februari zois heeft de Minister van Economische Zaken, na overleg met provincie, 
gemeenten en initiatiefnemers, besloten dat de procedure voor het inpassingsplan 
wordt gestan voor een windpark van 150 megawatt (MW). Hiermee is de omvang van 
windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer (DMOM) teruggebracht van Z55 MW 
(in Z013) naar 150 MW Voor de locariekeuze van de windturbines is een milieueffcct-
rappon (MER) opgesteld In dit MER zijn de gevolgen voor het milieu in beeld gebracht 
en op basis van dit MER is een keuze gemaakt voor de plaatsing van 50 windturbines 
(zie kaan). 

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. 
De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu stellen hiervoor 
een (rijk$)inpassingsplan vast Daarnaast is een aantal besluiten nodig. In deze fase 
gaat het om besluiten betreffende de omgevingsvergunning en de vergunning Natuur
beschermingswet De minister van Economische Zaken coordineen de vergunning
verlening. 

U kunt nu reageren op het ontwerp-inpassingsplan. alle ontwerpbesluiten en de onder

liggende stukken, waaronder het MER. 

Waar kunt u dc stukken inzien? 

U kunt van 4 maan zoi6 tot en met 14 april zoi6 hct ontwerp-inpassingsplan. de overige 

ontwerpbesluiten van deze fase, hct MER en dc andere onderliggende stukken inzien 

op www.burcau-energieprojecten.nl en op papier tijdens reguliere openingstijden bij: 

- gemeente Aa en Hunze. Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten, 

- gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50. 7875 AD ExIoo. 

- gemeente Stadskanaal. Raadhuisplein 1.9501 SZ Stadskanaal 

Persoonlijk contact 

Het ministerie van Economische Zaken organiseen een aantal spreekuren in de regio. 

U kunt daar informatie krijgen over de procedure en het ontwerp-inpassingsplan 

(waarin de exaae locaties van de windmolens zijn opgenomen) en u kunt vragen stellen. 

Met de initiatiefnemers kunt u in gesprek over de ontwikkeling van het windpark en 

de participatiemogelijkheden 

De spreekuren worden gehouden in de periode van 21 maan 2016 tot en met 8 april 2016 

U dient zich van tevoren aan te melden via www.spreckurenwindparkdrenthc.nl 

Hier vindt u ook de data. tijden en locaties. Als u zich niet digitaal kunt aanmelden, dan 

kunt u bellen met het registratiebureau Evite. T (070) 416 18 80. 

U kun i uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-inpassingsplan. 

de overige ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. 

Wij stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van hel ontwerp-inpassingsplan. 

de ontwerpbesluiten, het MER ofde onderliggende stukken u reageen en als u uw ziens

wijze onderbouwt met argumenten 

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een 
besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van vrijdag 4 maan 2016 tot en met donderdag 14 april 2016 reageren. Wij ontvangen 

uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder 

het kopje Windpark De Drentse Monden en Oostermoer U kunt niet reageren via e-mail 

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten. Inspraakpunt Windpark DMOM, 

Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling 

genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele 

medeondertekenaars. 

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de spreekuren of via 

Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79. 

Wat gcbeun hiema? 

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties Zo snel mogelijk na afloop 
van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecien.nl. 
De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nou 
van Antwoord wordt opgenomen of en zo ja. op welke wijze de zienswijzen en reacties 
in de definirieve besluiten zijn verwerkt. 

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop suat beroep open. 

Hoe en wanneer u t>eroep kunt aantekenen, wordt te zijner tijd aangekondigd in onder 

andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. 

Zoals aangegeven kan dit alleen indien u een zienswijze heeft ingediend. 

Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u opwww bureau-energieprojecten.nl. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Informatie Rijksoverheid op werkdagen 

van 8.00 uur tot zo 00 uur, telefoon 1400, 


