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windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer 

Geachte Staten, 

Bijgaand treft u aan ons verzoek aan Minister Kamp om voor windpark De 
Drentse Monden en Oostermoer uitvoering te geven aan de door de Tweede 
Kamer aangenomen motie Van Veldhoven, Muider, Van Tongeren, Dik-Faber, 
Smaling, De Vries en Bosman van 3 september 2015 (nr. 33612-56) over de 
inzet van een gebiedscoördinator. 

Met vriendelijke groet, 
b u rge r!ie^,tÊr..e.n.WÊllM e rs 

de \r\€ëf'GJTvan der /landen 
secretaris 

de hWriH.J. Hamster 
locoburaemeester 
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windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer 

Geachte heer Kamp, 

Voor windpark de Drentse Monden en Oostermoer is een verkenning 
uitgevoerd door de gebiedscoördinator, de heer Oterdoom. Uit deze 
verkenning blijkt dat er in het gebied grote onvrede bestaat over de wijze 
waarop tot dusver Is gecommuniceerd. De onderlinge verhoudingen staan op 
scherp. Er is sprake van polarisatie binnen dorpsgemeenschappen; 
initiatiefnemers worden niet meer vertrouwd. Een en ander is het gevolg van 
de eenzijdige communicatie die heeft plaatsgevonden. Uit de verkenning blijkt 
de urgentie om bewoners en ondernemers serieus te nemen en de resultaten 
van de gevoerde gesprekken nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming. 

Wij herkennen ons in de resultaten van de verkenning. De uitkomst van de 
verkenning ligt In het verlengde van het door Enneüs uitgevoerde 
draagvlakonderzoek. De gebrekkige communicatie blijkt ook uit het feit dat 
onze gemeente niet of pas in een zeer laat stadium betrokken Is in het proces. 
Wij zijn op geen enkele wijze betrokken geweest bij de aanwijzing van dit 
gebied voor grootschalige windenergie. Zelfs in de nu uitgevoerde verkenning 
door de gebiedscoördinator zijn onze inwoners niet gehoord, terwijl onze 
gemeente de meeste Inwoners heeft binnen de invloedsfeer van de beoogde 
windturbines. 

In uw reactie op de verkenning geeft u aan dat er In communicatief opzicht ten 
aanzien van toekomstige projecten verbeteringen te maken zijn. Voor ons 
gebied trekt u echter geen consequenties uit de verkenning. U gaat 
onverstoord verder met de procedure voor realisatie van de 
windturbineparken. Voor betrokkenen staat uitsluitend nog een formele 
mogelijkheid open tot het indienen van zienswijzen op het ontwerp-
Inpasslngsplan. 
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Wij moeten vaststellen dat u ten aanzien van windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer geen uitvoering heeft gegeven aan de door de Tweede Kamer 
aangenomen motie Van Veldhoven, Mulder, Van Tongeren, Dik-Faber, Smaling, 
De Vries en Bosman van 3 september 2015 (nr. 33612-56). De 
gebiedscoördinator heeft tot nu toe geen bredere opdracht gekregen dan het 
uitvoeren van een verkenning. De ernst van de situatie In het gebied maakt het 
noodzakelijk de motie Van Veldhoven c.s. Inzake de rol van de 
gebiedscoördinator wel op een voortvarende wijze en volledig ten uitvoer te 
brengen. Overeenkomstig deze motie moet de gebiedscoördinator de ti jd, de 
ruimte en de instrumenten krijgen om zijn taak naar behoren uit te voeren. 

Wij roepen u met klem op om alsnog met de Inzet van de gebiedscoördinator 
de dialoog aan te gaan met bewoners en ondernemers In dit gebied. De 
gebiedscoördinator moet de tijd en de ruimte krijgen om werkelijk met 
inwoners In gesprek te gaan. Alternatieven die wel op draagvlak kunnen 
rekenen, moeten hierbij serieus worden genomen. 

Met vriendelijke groet, 
hurgemeesfer en wethouders 

de heer G.J. van der Zanden 
secretaris 
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