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Geachte heer, mevrouw. DWS: G.-i.FD.: 

Bijgaand ons ingediende verzoek tot uitstel besluit van het college van de Gemeente Coevorden tot het plaatsen van 
extra windturbines buiten het vastgestelde zoekgebied voor het Europark en omgeving. 

Graag willen wij dat u deze brief onder de aandacht brengt van GS en de leden van PS en toevoegt aan de door ons 
eerder aan u toegezonden stukken. 

Met vriendelijke groet, 
A.J.A. de Jong en T.H. de Lange 



Aan de Burgemeester en Wethouders Genneente Coevorden 
Kasteel 1 
7740 AA Coevorden 

21 februari 2016 

Betreft: Verzoek uitstel besluit van het college tot het plaatsen van extra 
windturbines buiten het vastgestelde zoekgebied 

Geacht College, 

Wij hebben afgelopen week een brief ontvangen van het platform 
Europark/platform Weijerswold niet gedateerd en in een envelop van de 
Gemeente Coevorden, wat voor de omwonenden zeer verwarrend is 
overgekomen. 

Wij zijn tevens benaderd door vele omwonenden die hebben aangegeven nog 
nooit geïnformeerd te zijn. Ook heeft men aan ons kenbaar gemaakt dat de al 
bestaande windturbines in dit gebied (12 stuks) al te veel overlast veroorzaken. 

De omwonenden zijn ernstig teleurgesteld in de handelwijze van de Gemeente 
Coevorden, terwijl de gemeente zich openlijk uitspreekt voorstander te zijn van 
openheid en transparantie naar haar burgers toel 

Het platform Europark heeft van de omwonenden nooit een mandaat gekregen 
om een eindadvies uit te brengen aan de Gemeente. Nooit is er door het 
platform, door nniddel van stemming, de mening gepeild van omwonenden. 

Toen het bewonersplatform Europark begin februari 2016 een bewoners 
bijeenkomst wilden organiseren, is er door de wethouder, de heer Huizing, 
gemeld dat het platform daar geen tijd meer voor kreeg, omdat het besluit tot 
plaatsing en aanwijzen van de definitieve locaties begin maart 2016 genomen 
moet worden In de gemeenteraad. 



Het platform had om uitstel gevraagd voor verder overleg maar zijn overruled 
door de wethouder. Waarom deze haast, terwijl eventuele plaatsing pas hoeft 
plaats te vinden voor 2021. 

Wat wij verder onder uw aandacht willen brengen Is het feit dat wij de 
problematiek van plaatsen van windturbines op het Leeuwerikenveld II en de 
cultuurhistorische gronden van het beekdallandschap van De Kleine Vecht 
onrechtmatig vinden omdat dit niet het vastgestelde zoekgebied Is. 
Dit hebben wij gemeld aan Gedeputeerde Staten en de leden van de 
Provinciale Staten van de provincie Drenthe. Wij hebben van de provincie 
Drenthe bericht ontvangen dat men onze zienswijze heeft geagendeerd. 
Wij willen u vragen nog geen beslissing te nemen omtrent plaatsing alvorens er 
een uitspraak is van de Provinciale Staten. 

Mocht de Provinciale Staten van Drenthe besluiten om toch akkoord te gaan 
met de plaatsing van windturbines op het Leeuwerikenveld 2 en het 
Beekdallandschap van De Kleine Vecht, zijn wij van mening dat er alsnog een 
onafhankelijk draagvlak-/haalbaarheidsonderzoek moet plaatsvinden door de 
gemeente Coevorden onder de omwonenden In een straal van 2 km van de te 
plaatsen windturbines. 

Mocht dit schrijven u aanleiding geven ons uit te nodigen voor een nader 
overleg zijn wij hiertoe gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

T.H. de Lange AJ.A. de Jong 
Klooster 55 Scheerseweg 5 
7741 NC Coevorden 7779 DJ Holthone 
06-52280224 06-22490816 
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Post
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Visie provincie Drenthe zoekgebieden windenergie.pdf

CategorieËn: DIV
!.ir ì

Aan de leden van de Provinciale Staten van Drenthe
Postbus 122

9400 AC Assen

1gir.:r;"iììrj

Geacht Statenlid,

Uit onze bijgevoegde documenten blijkt dat door zowel de Gemeente Coevorden, de Provincie alsmede de
Rijksdienst {Team wind op land} in 2013 en 2014 is vastgeste:d dat er alleen windturbines geplaatst mogen worden
bij Coevorden in het Europark en is alleen een zoekgebied aangewezen ten oosten van Coevorden bij Weijerswold.

De Gemeente Coevorden'heeft de intentie om buiten de (in de bijlagen) vastgestelde locaties windturbines te willen
plaatsen in de Coevorder Mars {Leeuwerikenveld 2)en het cultuurhistorisch beekdallandschap van De Kleine Vecht.
{landelijk buitengebied, nabij het landgoed De Groote Scheere}

Deze locaties zijn nooit aangewezen als zoekgebieden door zowel de Rijksdiensten, de Provincie alsmede de
Gemeente Coevorden!

Wij hopen dat u deze onrechtmatige plannen van de Gemeente Coeyorden een halt zult toeroepen.
Op 8 maart 2016 wordt voorgenoemd plan besproken in de commissie vergadering van de Gemeente Coevorden en
besluiworming vindt plaats op 22 maart 2016 in de gemeenteraad van Coevorden.

Voor nadere informatie zijn wij gaarne bereid nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groeten,

Twan de jong

Tinus de lange
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Moni tor Wind op Land 

Datunn 
Status 

25 junl 2014 
Definitief 



Definitief I Munil.ur Wind «p I di id | luni 201-1 

Colofon 

Contactpersoon Team Wind op Land 
Nationale Projecten | Duurzame Energie Grootschalig 
Rijksdienst voor Ondernennend Nederland (RVO.nl) 
T 088 602 2687 
Croeselaan 15 | 3521 BJ j Utrecht 
Postbus 8242 I 3503 RE j Utrecht 
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Definil icf I Monitor Wind op land | lun i 2014 

Inhoud 

Colofon 2 
Inleiding 

Provinciale overzichten 
Drenthe 6 
Flevoland 8 
Friesland 10 
Gelderland 12 
Groningen 14 
Limburg 16 
Noord-Brabant 18 
Noord-Holland 20 
Overijssel 22 
Utrecht 24 
Zeeland 26 
Zuid-Holland ?8 

Totaal overzicht provincies 31 
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Definitiet j Monitor Wind op Land | Juni 2014 

Inleiding 

De Rijksdienst voor Ondernennend Nederiand (RVO.nl) voert in opdracht van het 
Ministerie van Economische Zaken de monitor Wind op Land uit. De opzet van de 
monitor is afgestemd met het "kernteam Wind op land". In dit kernteam zijn de 
volgende partijen vertegenwoordigd: het ministerie van Econonnische Zaken, het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu, RVO.nl, IPO/provincies, de Nederlandse 
Windenergie associatie NWEA en de verenigde Natuur- en Milieuorganisaties 
(Stichting Natuur&Milicu en provinciale natuur-en milieufederaties) . 
Twee maal per jaar rapporteert RVO.nl aan het kernteam. Dit rapport geeft de stand 
van zaken weer tot eind juni 2014. 

Doel van de monitor 
Doel van de monitor is om een zo compleet en nauwkeurig mogelijk inzicht te geven 
in de voortgang van de afspraken tussen IPO en Rijk om in 2020 6.000 MW aan 
opgesteld vermogen aan windenergie gerealiseerd te hebben. 
De monitor laat zien in hoeverre elke provincie ruimte voor ontwikkeling van 
windenergie planologisch heeft vastgelegd. Daarnaast geeft het een beeld van de 
voortgang van projecten en de knelpunten / mogelijke vertragingen die optreden. 
Op basis van deze inzichten kan het kernteam Wind op Land acties benoemen en in 
gang zetten om tot oplossingen van knelpunten te komen. 

Herkomst informatie 
Ruimtelijke reservering en projecten 
Elke provincie heeft informatie over de ruimtelijke reservering aangeleverd. Deze 
informatie is in zijn geheel opgenomen in het overzicht per provincie. 
Informatie over projecten zijn door provincies in Excel-sheets aangeleverd. RVO 
heeft geïnventariseerd welke projectinformatie elders bekend is (Energeia Energy 
Tracker en navraag bij projectontwikkelaars) en heeft dit voorgelegd aan de 
provincies om waar nodig wijzigingen door te voeren. 
Initiatieven die buiten provinciale visies vallen zijn niet opgenomen in de monitor. 
RVO heeft de projectinformatie samengevat (opgenomen In iedere tweede pagina 
van dc provinciale overzichten). 

Toelichtinq op provinciale overzichten: 
Eerste pagina 
Gedeelde visie provincie en 
gemeenten? 

Zitten provincie en gemeenten op één lijn, wat betreft de 
ruimtelijke reservering. Is er voldoende bestuurlijk draagvlak 
voor windenergie bij dc gemeenten voor inpassing van 
windpldnncn binnen hun gemeentegrenzen 

Hoe wordt de ruimtelijke visie 
gpoperdtioruiliseerd 

Toelichting hoe het (beleids)proccs van ruimtelijke 
reservering naar gebieden/projecten is gepland 

Pagina 4 van 31 



Definitief j Monitor Wind op Land j Juni 2014 

Tweede paqina 
Projecten gerealiseerd Afbakening 'Gerealiseerd': vanaf het moment dat een turbine 

elektriciteit produceert. Bron: Provincies / windstats.nl 
Bouw In voorbereiding Afbakening 'Bouw in voorbereiding': vanaf moment dat 

positieve SDE-beschikkInq Is afgegeven (Bron: RVO.nl). 
Vergunningen procedure Afbakening 'Vergunningen procedure': vanaf moment dat 

bekend is dat vergunningenprocedure loopt (Bronnen: 
lenM/EZ/BEP/RVO, Provincie, Gemeente, Initiatiefnemer 
Energeia Energy Tracker). 

Ruimtelijke procedure Afbakening 'Ruimtelijke procedure': De 'ruimtelijke procedure' 
start zodra er een procedure voor bestemmingsplan of 
ïnpassingsplan begint (Bronnen: lenM/EZ/BEP/RVO, 
Provincie, Gemeente, Initiatiefnemer, Energeia Energy 
Tracker). 

Knelpunten / risico's projecten Wat zijn de consequenties van het knelpunt, bv: draagvlak, 
minder MW / opbrenqst, vertraqinq In planning; meerkosten 

Reactie van Natuur- en Milieuorganisaties (IMMO's) en marktpartijen 
Op verzoek van het kernteam Wind op Land hebben Natuur- en Milieuorganisaties 
en marktpartijen een reactie gegeven op de provinciale oveivichten. In een 
gezamenlijke sessie met de Ministeries van EZ en lenM, IPO, Stichting 
Natuur&Milieu (met input van Milieufederaties), RVO.nl, NWEA (directielid en een 
tweetal leden/projectontwikkelaars) zijn alle provincies, zowel wat betreft ruimtelijke 
reservering als op projectniveau doorgesproken. Hierbij zijn mogelijke risico's ten 
aanzien van de voortgang en de uiteindelijke realisatie in kaart gebracht. 
De reactie van genoemde partijen is onderaan ieder provinciaal overzicht 
opgenomen. 
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Provincie Drenthe 
Datum Juni 2014 
Afspraak Aantal MW in 2020 285,5 MW 

Ruimtelijke Capaciteit gereserveerd Ca. 250 MW 

reservering Plandocument waarin vastgelegd 1) Gebiedsvisie 

2) Actualisatie Omgevingsvisie 

3) Regioplan 
Datum vaststelling in GS/PS 1) PS 23 juni 2013 

2) PS 2 juli 2014 
3) PS 24 september 2014 

Gedeelde visie provincie en gemeenten? Niet met alle gemeentes 

Hoe wordt ruimteliike reservering qeoperationaliseerd: 
Gebiedsvisie/Actualisatie Omgevingsvisie/ Regiepian 
Dc gemeenten Aa en Munze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en de provincie Drenthe 
hebben samen een Gebiedsvisie Windenergie Drenthe opgesteld. Uitwerking van hel zoekgebied 
windenergie dat vastgesteld Is In de Omgevingsvisie 2010. Hiermee is gewaarborgd dat er 
voldoende locaties zijn voor 285,5 MW aan windenergie in Drenthe. In juli 2014 besluit PS over 
een actualisatie op de omgevingsvisie en in september 2014 over het Regieplan en dan ook over 
de ruimtelijk verdeling binnen het daarvoor vastgestelde zoekgebied van de 285,5 MW. 

Locaties windparken 
In dc gemeente Aa en Hunze is de plek voor een windpark nabij Gasselterboerveen aangewezen. 
In de gemeente Borger-Odoorn zijn twee locaties aangewezen, ten zuiden van Nieuw-Buinen en 
ten zuidwesten van Tweede Exioërmond. Deze drie gebieden worden als eerste verkend bij de 
inpassing van het windpark de Drentse Monden en Oostermoer dat onder de RCR wordt 
gerealiseerd. 
Coevorden heeft al een windpark gerealiseerd op hel Europark, waar ruimte is voor uitbreiding. 
Daarnaast is het gebied nabij Weijerswold in hun Slructuurvisie aangewezen als zoekgebied voor 
uitbreiding van windenergie. In de gemeente fcmmcn is een planMER uitgevoerd en heeft een 
ontwerp structuurvisie ter inzage gelegen voor de ontwikkeling van 60 MW windenergie. De 
planning m.b.t. besluitvorming heeft vertraging opgelopen in dc aanloop van de 
gemeenteraadsverkiezingen en zal door het nieuwe college weer moeten worden opgepakt. 
De provincie Drenthe brengt de Gebiedsvisie windenergie Drenthe, die op 23 juni 2013 
vastgesteld is door de Provinciale Staten, onder in de Provinciale omgevingsvisje met de 
actualisatie van deze Omgevingsvisie, die op 2 juli wordl voorgelegd aan PS. 
Op 24 september 2014 is aan PS toegezegd dat het Regieplan windenergie Drenlhe wordt 
aangeboden dat onder meer de basis zal vormen voor de reaclic van dc provincie Drenthe aan 
minister Kamp m.b.t. de verdeling van de taakstelling in relatie tot de omvang van het windpark 
DM-OM. 

KnelDunten. risico's en/of toelicfitinq: 
1) Ruimtelijk conflicterend belang agv aanwezige Lofar zone en de drie gebieden uit de 

Gebiedsvisie: kan leiden tot vertraging; 
2) Invulling ruimtelijke mogelijkheden door conflicterende belangen lussen initiatiefnemers, 

grondeigenaren 
3) Draagvlak: stakeholders, bewoners, overheden onderling: kan leiden tot vertraging 
Maatregelen: 
Ad 1: hierover moeten aantal ministeries beslissen 
Ad 2: door als gezamenlijke overheden een lijn le kiezen en uit te gaan van een optimale 

invulling van de ruimtelijke mogelijkheden en niet te kiezen voor ' eigendomsplanologie ' 
Ad 3: ontwerp gcbiedsproces gereed, start mei/juni (o.a. m.b.v. extern bureau FFDE) 
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Projecten Projecten Drenthe 
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Aa en Hunze/Borger Odoorn DM-OM 150 

tmmcn Emmen 60 

Coevorden Coevorden min. 
21 

Coevorden Europark 11 

Coevorden Europark 8 

Restopgave zoekgebied 35,5 

Totaal 250 MW 11 0 8 0 231 35,5 

Knelpunten/risico's projecten: 
Geen aanvullingen op het voorgaande. 

Maatregelen: 

Reactie van de NMO's en marktpartijen 

In principe is voldoende gebied gereserveerd en vastgelegd in dc provinciale omgevingsvisie voor de 
afgesproken taakstelling. Voor 35,5 MW moeten nog locaties gevonden worden. 
Risico ligt in Emmen. Daar was 60 MW gepland. De nieuwe gemeenteraad (mei 2014) wil geen 
windenergie. PS zal op 24 september 2014 een besluit nemen hoe de windopgave wordt ingevuld (deze 
datum valt binnen dc door de minister gestelde termijn; brief minister Kamp 20/12/13). Op dat 
moment zou er overeenstemming moeten zijn tussen provincie en betreffende gemeenten. 
Vraag aan de provincie is, welke lijn zij denkt te volgen. 
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Totaa l overz ich t p r o v i n c i e s 

Provinde Monitor wind op land: gerealiseerd en op weg naar realisatie 
doel'telling 
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2014-634 HERZIEN 

Regieplan Windenergie Drenthe 
Verkennen, dialoog, participatie, bouwen 

Voorgestelde behandeling: 
Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 

- Provinciale Staten op 24 september 2014 
- . Fatale beslistermijn: 24 september 2014 
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Portefeuillehouders: de heren R. Munniksma en H. van de Boer 



B e l e i d s h t l e f aan Provinciale Staten van Drenthe 2014-634-1 

Inleiding 

De overheid streeft ernaar om de eleklriciteilsopwekking le verduurzamen door onder meer de instal
latie op land van 6.000 MW aan windvermogen, uiterlijk in 2020. 
Van deze 6.000 MW zal - volgens afspraak met het Rijk en het IPO - 285,5 MW in Drenthe worden 
gerealiseerd. 
In de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe die op 2 juli 2014 door uw Staten is vastgesteld, is hiervoor 
op hoofdlijnen beleid geformuleerd. Ook in de Drentse Gebiedsvisie Windenergie die samen met de 
vier gemeenten in het zoekgebied is opgesteld en in juni 2013 door uw Staten is vastgesteld, zijn er 
uitgangspunten voor de realisatie van windparken vastgelegd. 

Door het Rijk worden, met de rijkscoördinatieprocedure, plannen ontwikkeld voor windenergie in 
De Drentse Monden en Oostermoer - het noordelijk deel van het zoekgebied uit de Drentse Gebieds
visie - voor een omvang van minimaal 150 MW en maximaal 185 MW. 
De omvang zal door het Rijk worden beperkt tot 150 MW wanneer de resterende Drentse opgave van 
135,5 MW met zekerheid in het zuidelijke deel van het zoekgebied wordt gerealiseerd. 

De verantwoordelijkheid voor het tijdig (dat wil zeggen: voor 2021) realiseren van de opgave van 
135,5 MW ligt bij de provincie en maakt het noodzakelijk hiervoor een uitvoeringskader vast te stellen. 
Dit kader betreft niet alleen de te volgen procedures, maar ook de processen die wij in de betrokken 
gebieden willen opstarten met initiatiefnemers, bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
gemeenten. 

Het vooriiggende Regieplan voorziet daarin. 

Advies 

1. Het Regieplan Windenergie Drenthe vaststellen. 

Dit houdt in: 

- de provincie stelt vast dat de omvang in het noordelijk deel van het zoekgebied kan worden be
grensd op 150 MW; 

- de provincie neemt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van 135,5 MW in het zuidelijk deel 
van het zoekgebied; 

- daarvoor krijgt de gemeente Coevorden de ruimte om de overeengekomen 40 MW uiteriijk in 2020 
te realiseren op de locaties Europark en Weijerswold; 

- de provincie neemt de regie voor de realisatie van 95,5 MW op het grondgebied van de gemeente 
Emmen; 

- daarvoor wordt een proces ingericht, dat in vier stappen moet leiden tot het onder provinciale coör
dinatie in behandeling nemen van concrete vergunningsaanvragen; 

- de komende jaren worden middelen vrijgemaakt voor de organisatie en ondersteuning van dit 
proces met veel aandacht voor de te voeren dialoog met het gebied; 

- in de komende jaren gaan middelen gereserveerd worden om met de initiatiefnemers en andere 
partijen rond de bouw van de windparken projecten in de gebieden te kunnen realiseren ter ver
sterking van de economie, duurzaamheid en woon- en leefomgeving. 



Beleidshriei aan Provinciale Staten van Drenthe 2014-634-2 

Beoogd effect 

Doel van het Regieplan Windenergie Drenthe is hel door de provincie regisseren dan wel faciliteren 
van de totstandkoming van concrete projectplannen voor de provinciale (rest)opgave van 135,5 MW in 
het zuidelijke deel van het Drentse zoekgebied, om de totale taakstelling van 285,5 MW windenergie 
in Drenthe in 2021 te realiseren. 
Het Regieplan vormt daarmee ook het antwoord op de brief van minister Kamp van Economische 
Zaken van 20 december 2013. 

Argumenten 

1 1 . In het Regieplan Windenergie Drenthe is de noodzaak aangegeven om als provincie hel 
voortouw le nemen voor de realisatie van de 135,5 MW in het zuidelijk gedeelte van hel Drentse 
zoekgebied en dan in het bijzonder de te realiseren opgave van 95,5 MW in de gemeente 
Emmen. 
De provincie wil dit doen op een transparante en slagvaardige wijze. 

Daarvoor wordt in het Regieplan een visie gegeven op de uitvoeringsaspecten. 
Dit doen we mei: 
- een informeel proces, waarin o.a. een adviescommissie een verkenning uitvoert naar de 

meest geschikte locaties en de aandachtspunten die van belang zijn voor de door initiatief
nemers op le stellen projectplannen voor de vergunningsaanvragen; 

- en uiteindelijk de wettelijke procedures mei gebruikmaking van de provinciale coördinatierege
ling, van toepassing op grond van de Eleclriciteilswel 1998. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
2014-2018 

Financiën 
In hel Regieplan Windenergie Drenthe is de volgende kostenindicatie gegeven. De kosten worden 
gemaakt voor onder meer projectorganisatie, proceskosten, (ondersteuning van de) adviescommissie, 
communicatie, participatie: 

Kosten (x€ 1.000,-) geraamd per jaar: 

jaar euro 
2014 210 
2015 235 
2016 335 
2Ü17 335 
2018 1.100* 

incl. € 3.500,-/MW x 285,5 MW bijdrage provincie Parkfonds t.b.v. leefbaarheid, economie en 
duurzaamheid in gebieden mei windparken. 



B e l e i d s h t l Q f aan Provinciale Staten van Drenthe 2014-634-3 

Dekking van de benodigde middelen in 2014 en 2015 (€ 445.000,--) uil de begrotingsruimte van 2014. 
Dil wordl verwerkt in de 2" Bestuursrapportage, die op 12 november 2014 in uw Staten wordt be
handeld. 

De dekking van de middelen voor 2016 t/m 2018 betrekken we bij de afwegingen in hel kader van de 
behandeling van de Begroting 2015 en volgende jaren. 

Onderzocht wordl welke mogelijkheden dc provincie heefl om eventuele procedurekosten door middel 
van het heffen van leges voor rekening van de aanvragers le lalen komen. 

Europese context 
N.v.t. 

Monitoring en evaluatie 

Er zal twee keer per jaar worden gerapporteerd over de voortgang. 

Extern betrokkenen 

Bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties, overheden. 

Communicatie 
In het Regieplan Windenergie Drenthe is een visie gegeven over de invulling van de dialoog met de 
bewoners en andere betrokkenen in de gebieden waar plannen voor windparken worden ontwikkeld 
en de brede en intensieve communicatie daaromheen. 
Bijlagen 
1. Regieplan Windenergie Drenlhe 
2. Evaluatie Gebiedsvisie Windenergie Drenthe 
3. Analyse ruimtelijke mogelijkheden voor de plaatsing van 135,5 MW in het zuidelijk deel van zoek

gebied Drenlhe 
4. Brief minister Kamp van Economische Zaken d.d. 20 december 2013, Windpark Drenlhe 

Ter inzage in kamer C0.39 
Geen. 

Assen, 19 augustus 2014 
Kenmerk: 34/3.5/2014004935 

Gedeputeerde Stalen van Drenthe, 

J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 

wa/coll. 



GEWIJZIGD 2014-634-1 

Provinciale Staten van Drenthe; 

gelezen hel voorstel van Gedeputeerde Stalen van Drenlhe van 19 augustus 2014, kenmerk 
34/3.5/2014004935, en de nadere brief van Gedeputeerde Staten van 10 september 2014, kenmerk 
37/1.4/2014005426, betreffende wijziging van hot ontwerpbesluit; 

BESLUITEN: 

hel Regieplan Windenergie Drenlhe vast le stellen. 

Dil houdt in: 
- de provincie stelt vast dat de omvang in het noordelijk deel van hel zoekgebied kan worden 

begrensd op 150 MW; 
- de provincie neemt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van 135,5 MW in het zuidelijk deel 

van hel zoekgebied; 
daarvoor krijgt de gemeente Coevorden de ruimie de overeengekomen 40 MW uileriijk in 2020 le 
realiseren op de locaties Europark en Weijerswold; 

-'̂  de provincie neemt de regie voor de realisatie van 95,5 MW op het grondgebied van de gemeente 
Emmen; 

- daarvoor wordt een proces ingericht, dal in vier slappen moei leiden tot hel onder provinciale coör
dinatie in behandeling nemen van concrete vergunningsaanvragen; 

- de komende jaren worden middelen vrijgemaakt voor de organisatie en ondersleuning van dil pro
ces met veel aandacht voor de le voeren dialoog mei hel gebied; 

- in de komende jaren gaan middelen gereserveerd worden om mei de initiatiefnemers en andere 
partijen rond de bouw van de windparken projecten in de gebieden le kunnen realiseren ter ver
sterking van de economie, duurzaamheid en woon- en leefomgeving. 

Voor de regierol in de gemeente Emmen ontstaat een nieuwe situatie indien de raad van die ge
meente voor 1 december 2014 besluit de regie voor de plaatsing van windmolens weer op te zich 
te nemen en dan gelijktijdig een regieplan vaststelt, waarin in ieder geval een selectie van de kans
rijke locaties voor windenergie in Emmen is opgenomen en dal voor 1 juli 2015 resulteert in een 
raadsbesluit over de exacte locaties waar de opgave van 95,5 MW wordt gerealiseerd. 
Voor het vervolg dat moei leiden lol concrete vergunningsaanvragen, hanteert de gemeente de 
tijdsplanning zoals weergegeven in hel Regieplan Windenergie Drenthe. 
Bij instemming door Gedeputeerde Staten mei het regieplan van de gemeente Emmen laat de 
provincie de gemeente alsnog de ruimie om de regie over de realisatie van de 95,5 MW op het 
grondgebied van Emmen te nemen. 
Het regieplan van de gemeente Emmen vervangt dan paragraaf 2.4 van hot Regioplan Windener
gie Drenthe, de instelling van de Adviescommissie Windenergie Drenthe komt te vervallen en de 
voorstellen voor de te maken koslen zullen hierop worden aangepast. 
In een periodiek bestuuriijk overieg mei de gemeente Emmen worden voortgang en inhoud van het 
proces besproken en zullen nog dil jaar afspraken worden vastgelegd over de planning van de op 
le leveren (lussen)producten, dit passend binnen de (landelijke) afspraken met het Rijk en het IPO 
over de realisatie van de 6.000 MW op land. 



GEWIJZIGD 2014-634-1 

In lijn met de gemeente Coevorden en het gestelde in paragraaf 2.5 van het Regieplan Windener
gie Drenthe zal in overieg met de gemeente Emmen een systeem voor rapportage en monitoring 
worden opgezet. 

Assen, 24 september 2014 

Provinciale Staten voornoemd, 

griffier voorzitter 

wa/coll. 



Aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden 
Kasteel 1 
7740 AA Coevorden 

Bezwaarschrift/zienswijze betreffende mogelijke onrechtmatige plaatsing van 
windturbines buiten het Europark 

Holthone, 14 januari 2016 

Geacht College, 

Ik ben Twan de Jong, bewoner van het Huis De Groote Scheere, gelegen in Het Scheersche 
Bos te Holthone uitkijkend over het cultuurhistorische beekdal landschap van De Kleine 
Vecht en de Coevorder Mars. Ik word geconfronteerd met vele windturbines waarvan er, 
naar nu blijkt, meerdere illegaal zijn geplaatst in het landelijk buitengebied van Coevorden. 
Omdat de gemeente Coevorden de intentie heeft om nog meer windturbines illegaal te 
plaatsen heb ik mij aangemeld voor het bewonersplatform Europark om invloed te kunnen 
uitoefenen, zodat de windturbines niet in het landelijk buitengebied geplaatst zullen 
worden. 

Op 24 augustus 2015 hebben wij als bewonersplatform Europark voor de eerste keer de 
bewoners uitgenodigd om hen bij te praten over de mogelijke plaatsing van extra 
windturbines nabij het Europark. 
Ik verbaas mij erover dat er nog steeds door de gemeente Coevorden, de initiatiefnemers en 
de grondeigenaren wordt gesproken over eventuele plaatsing van windturbines in het 
Leeuwerikenveld 2 en in de weilanden van Berend van der Scheer. Volgens de heer 
Gortmaker is dit zoekgebied vastgesteld door de gemeente Coevorden. Onder de bewoners 
blijkt geen enkel draagvlak te zijn voor plaatsing van extra windturbines op deze locaties. 

Deze locaties zijn nooit aangewezen als zoekgebied voor windturbines door zowel de 
gemeente, de rijksdiensten en de provincie Drenthe! 
Ik heb dit meerdere keren gemeld in het overleg van het bewonersplatform Europark, maar 
volgens Rob Rietveld van NLVOW, die is ingehuurd door de gemeente, mocht ik hier tijdens 
het overleg met de initiatiefnemers en de gemeente niets van zeggen, omdat deze 
zoekgebieden door de gemeente Coevorden zouden zijn aangewezen, terwi j l juridisch vast 
staat dat er buiten het Europark geen windturbines geplaatst mogen worden. 

21 oktober 2010 is het bestemmingsplan DE HEEGE-WEST/DE MARS WINDTURBINES 
vastgesteld door de Provincie Drenthe waarin is bepaald dat er maximaal 15 M W geplaatst 
mag worden in het Europark, inclusief de windturbines van defensie die aan de zuidzijde van 
het Europark op het defensie terrein geplaatst kunnen worden. 
Voor de locatie van een dergelijk windpark geldt een afweging van landschappelijke, 
cultuurhistorische, natuurwaarden en milieu voorwaarden. 



Als extra voorwaarde geldt dat windturbine parken alleen worden toegelaten in gebieden 
waar: 

A. Reeds een aanzienlijke verstoring van het landschap heeft plaats gevonden. 
B. Een ongestoorde beleving van een waardevol gebied elders, voor zover dat een 

kwaliteitsaspect van dat gebied is, niet wordt aangetast. 

Ter attentie: De provincie Drenthe noemt de locatie Europark als enige windenergie locatie 
waaraan medewerking zal worden verleend! 

Tijdens de diverse overlegrondes met het platform, de gemeente en de initiatiefnemers is 
van transparantie weinig te merken geweest, te weten: 

Afspraken tussen initiatiefnemers en grondeigenaren worden niet openbaar gemaakt. Dit 
wordt door de gemeente afgeschermd, omdat de initiatiefnemers de bewoners geen inzage 
willen geven in de contracten. 

In eerdere overiegrondes heeft het bewonersplatform aangegeven dat er windturbines 
kunnen/dienen te worden bijgeplaatst m het Europark. De initiatiefnemers hebben daar 
onderzoek naar gedaan. Maar dit lag nogal moeilijk met defensie en een 
grensoverschrijdend natuurgebied. Het bewonersplatform heeft toen voorgesteld om een 
extra windturbine bij de heer Brill aan het Coevorderkanaal bij te plaatsen. Rob Rietveld 
heeft deze variant toen namens het bewoners platform besproken met de wethouder de 
heer Huizing en de heer Gortmaker, die toen hebben gezegd achter het bewonersplatform 
te staan en dat deze variant ook tot de mogelijkheden behoort. Toen wi j als 
bewonersplatform deze variant aan de initiatiefnemers hebben medegedeeld zijn zij op hoge 
poten naar de wethouder gegaan met de mededeling dat het niet zo kan zijn dat zij met lege 
handen zouden komen te staan, omdat zij al veel ti jd en geld hebben gestoken in dit lopende 
proces. De gemeente heeft duidelijk aan de initiatiefnemers gemeld dat zij werken voor 
eigen rekening en risico, waarbij ook is gesteld dat alle planschades die hier uit voortvloeien 
voor hun rekening en risico zijn en dit moeten onderschrijven. 
De wethouder de heer Huizing en de heer Gortmaker zijn na het overleg met de 
initiatiefnemers overstag gegaan en hebben hun in bescherming genomen waarbij een 
monopolypositie is gecreëerd, waarbij is gesteld dat het bewonersplatform Europark het 
moet doen met de huidige club initiatiefnemers en dat eventueel andere initiatiefnemers op 
afstand worden gehouden. 

Later heeft de wethouder, de heer Huizing, eindelijk het initiatief naar zich toegetrokken, als 
gemeente Coevorden zijnde, wat zeer belangrijk is voor de bewoners van dit 
cultuurhistorisch buitengebied. De Coevorder Mars (het beekdal landschap van De Kleine 
Vecht) zodat eindelijk de gemeente Coevorden zijn verantwoordeli jkheid kan nemen in 
plaats van zich achter de initiatiefnemers te verschuilen, waarbij het bewonersplatform er 
maar uit moet zien te komen met de initiatiefnemers. 

Ook de burgemeester, de heer Bouwmeester, heeft openbaar uitgesproken dat hij voor 
transparantie naar de bewoners toe is. 



Op 5 januari 2016 zou er door het bewonersplatform voor de bewoners een bijeenkomst 
georganiseerd worden, waarbij ook de wethouder, de heer Huizing, aanwezig zou zijn om de 
huidige stand van zaken met elkaar te bespreken. Tot mijn grote verbazing doorkruizen de 
initiatiefnemers (Kwind en Windunie) in de persoon van Derck Truijens deze bijeenkomst, 
door zonder overleg vooraf met het bewonersplatform een brief rond te sturen naar de 
bewoners van dit gebied, waarmee de initiatiefnemers de gedragscode hebben geschonden! 

In deze brief wordt gesteld dat na hun analyse van de ruimtelijke mogelijkheden 
(Leeuwerikenveld 2 en de weilanden van Berend van der Scheer) er 6 windturbines geplaatst 
zouden kunnen worden aan de westzijde van het Coevorderkanaal en dat dit gebied gebruikt 
moet worden voor plaatsing. Hieruit blijkt dat de initiatiefnemers bepalen hoeveel 
windturbines er geplaatst worden en waar! 

Initiatiefnemers bemoeien zich met adresgegevens van omwonenden, zodat zij invloed 
kunnen uitoefenen wie wel en niet wordt uitgenodigd voor cen omwonenden overleg met 
het bewonersplatform. Toen ik namens het bewonersplatform aan de gemeente vroeg naar 
een adressenlijst van bewoners die werden uitgenodigd voor het overleg van 5 januari 2016 
werd hier door de gemeente geïrriteerd op gereageerd, alsof ik de gemeente niet zou 
vertrouwen. Wanneer er geen transparantie is neemt het wantrouwen vanzelf toe. 
Uiteindelijk is de adressenlijst schoorvoetend bekend gemaakt door de gemeente aan Kees 
Torreman, woordvoerder van het bewonersplatform, die de adressenlijst alleen naar mij 
heeft doorgestuurd en niet naar alle platformleden. Hieruit blijkt dat van transparantie in 
het bewonersplatform ook geen sprake is! 

De gezegde van Kees Torreman dat men verbaasd was dat er werd gevraagd om de volledige 
lijst. Ik ook... 
Waarom moet het werk van de gemeente worden gecontroleerd? 

Kees Torreman heeft de adressenlijst niet gecontroleerd op correctheid, maar direct naar mij 
doorgestuurd. Ik doorzie het spel waarbij de platformleden van Het Klooster, de turbines zo 
ver mogelijk van hun locatie vandaan willen en dat het hun niet interesseert dat de turbines 
bij de andere platformleden voor de deur komen te staan bij de Scheerseweg en 
Holthonerweg. Dit zijn 10 adressen die niet zijn aangeschreven door de gemeente, terwijl er 
een kaart is opgesteld met alle verblijfsobjecten in dit gebied en opgestuurd zou zijn door 
Kees Torreman naar de gemeente. 

Uit deze adressenlijst blijkt dat direct omwonenden aan de Scheerseweg en de 
Holthonerweg geen uitnodiging hebben ontvangen, terwijl zij met de huidige voorgestelde 
onrechtmatige plannen de meeste overlast zullen gaan ondervinden en Het Klooster veel 
minder, waardoor vast staat dat van transparantie door de gemeente naar de direct 
omwonenden geen sprake kan zijn, terwijl de wethouder heeft gesteld dat de belangen/ 
inspraak van omwonenden zeer zwaar weegt voor de gemeente. De omwonenden van het 
Europark ondervinden nu al veel hinder van de milieubelastende bedrijven (geluid en stank) 
die door de vele windturbines extra worden verspreid in de woon/leef gebieden! 



Het bewoners platform heeft meerdere keren aangegeven dat zij helemaal geen 
windturbines erbij willen hebben, omdat de overlast van de huidige turbines voor de 
omwonenden al zeer groot is. 

De huidige turbines zorgen al voor veel overlast en detoneren het gehele gebied. Kennelijk 
wegen de belangen van de gemeente, grondeigenaren en initiatiefnemers zwaarder dan de 
belangen van direct omwonenden. 
Het feit dat de initiatiefnemers en grondeigenaren blijven doordrammen voor 4 
windturbines getuigd van arrogantie en weinig respect. 

Bewoners hebben geen enkele inspraak en het bewonersplatform wordt tegen elkaar 
uitgespeeld en monddood gemaakt door de initiatiefnemers, terwijl de gemeente zich 
afzijdig houdt! 

De gemeente moet het bewonersplatform voor zijn diensten bedanken en een ander legaal 
zoekgebied aanwijzen. De provincie heeft 8 andere plaatsing locaties aangewezen waar wel 
windturbines geplaatst mogen worden, o.a. Sleen/Erm nabij de N34, waarbij zelfs een 
minimale afstand van 1100 meter gehanteerd wordt. 

De gemeente Coevorden moet nu achter de bewoners gaan staan en de initiatiefnemers 
(Kwind en Windunie) de laan uit sturen en zich vast houden aan de geldende 
bestemmingsplannen ter plaatse, vooral het bestemmingsplan van 21 oktober 2010 van DE 
HEEGE-WEST/DE MARS dient strikt te worden nageleefd! 

Tijdens de zesde bijeenkomst van het bewonersplatform op 30 november 2015 is 
genotuleerd, dat zitting nemen in het platform niet betekend dat het recht om zienswijzen in 
te dienen dan wel beroep aan te tekenen tegen de plannen is ingeperkt. Alle aanwezigen zijn 
hiermee akkoord gegaan. 

Graag wens ik als direct betrokkene op korte termijn een reactie te ontvangen, alsmede te 
worden gehoord, voordat er een beslissing zal worden genomen over de eventuele extra 
plaatsing van windturbines in de gemeente Coevorden. 

Twan de Jong 
Scheerseweg 5 
7779 DJ Holthone 
Tel. 06-22490816 
email: twandejong(S)ziggo.nl 

Cc : Raadsleden gemeente Coevorden 
Platformleden 
Initiatiefnemers 
ASR (eigenaar Landgoed De Groote Scheere) 
Gemeente bestuur Hardenberg 



Op 24 augustus 2015 hebben wij als platform Europark de bewoners 

uitgenodigd om hen bij te praten over de stand van zaken betreffende het 

plaatsen van extra windturbines nabij het Europark. 

Ik verbaas mij erover dat er nog steeds door de gemeente Coevorden, de 

initiatiefnemers en de grondeigenaren wordt gesproken over eventuele 

plaatsing van windturbines in het Leeuwerikenveld 2 en in de weilanden van 

Berend van der Scheer. Ook is de beleidsmedewerker van de gemeente 

Coevorden, de heer H. Gortmaker gevraagd waarom het zoekgebied plotseling 

Europark en omgeving wordt genoemd. Volgens de heer Gortmaker is dit 

vastgesteld door de gemeente Coevorden. Daardoor zal het cultuur historisch 

buitengebied (COEVORDER MARS) worden verkracht! 

Deze locaties zijn nooit aangewezen als zoekgebied voor windturbines door 
zowel de gemeente Coevorden, de provincie Drenthe, alsmede de 
rijksdiensten! 

1 ju l i 2010 is een definitief bestemmingsplan voor het Leeuwerikenveld 2 / 
distributiecentrum vastgesteld. Daarin wordt de maximale bouwhoogte 
vermeld van 15 meter, met een afwijking van maximaal 10%. 
Dit betreffende gebied ligt nabij het beekdal landschap van de kleine Vecht en 
de cultuurhistorische onderdelen, de Kleine Scheere, de Groote Scheere met 
het daar omheen liggende waardevolle landschap dat niet verstoort dient te 
worden door hoge gebouwen, reclame masten die het gehele gebied zouden 
detoneren, (gezegde van de Provincie Drenthe in het bestemmingsplan) 

21 oktober 2010 is het bestemmingsplan DE HEEGE-WEST/DE MARS 
WINDTURBINES vastgesteld door de Provincie Drenthe waarin is bepaald dat er 
maximaal 15 M W geplaatst mag worden in het Europark, inclusief de 
windturbines van defensie die aan de zuidzijde van het Europark op het 
defensie terrein geplaatst kunnen worden. 

Inmiddels staat er sinds 2015 In het Europark 20,05 M W {dus 5 M W illegaal) en 

in het cultuurhistorisch landelijk buitengebied aan het Coevorderkanaal bij de 

heer Brill is een turbine van 3,45 M W geplaatst (zie email van de heer Brill 27 

januari 2016), wat ook helemaal niet had gemogen! 



In dit gebied staat nu dus totaal 23,50 MW, terwijl de gemeente en 
initiatiefnemers beweren dat er 20 MW zou staan, wat volgens onze gestaafde 
documenten niet klopt! 

3 juni 2013 heeft de Provinciale Staten van Drenthe een visiekaart gemaakt 
met daarin duidelijk aangegeven uitbreiding windturbines in het Europark en 
als zoekgebied Weijerswold en omgeving aangewezen. 
Ook heeft de gemeente Coevorden in haar structuurvisiekaart alleen Europark 
en Weijerswold en omgeving als zoekgebied aangewezen. 

18 maart 2014 is De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ook 
betrokken bij het tot stand komen van de Structuurvisie Wind op Land (SWOL). 
De RCE is als rijksdienst gebonden aan de nationale afspraken over 
taakstellingen en zoekgebieden voor windenergie. Binnen die afspraken is het 
de opgave te zoeken naar een situering van windturbines in het 
cultuurlandschap die zo min mogelijk (visuele) schade aanricht aan de 
historische karakteristiek van het landschap en -meer specifiek- aan 
werelderfgoederen, rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten 
bijvoorbeeld grotere ensembles van buitenplaatsen en landgoederen, waarbij 
een zekere afstand in acht wordt genomen van zo'n 1800 tot 2000 meter tot de 
geplande windturbines/hoogbouw en aanwezig cultureel erfgoed. 

25 juni 2014 heeft de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO-nl) 
Nationale projecten / duurzame energie grootschalig afdeling team wind op 
land definitief gesteld dat de plaatsing van windturbines in het Europark moet 
plaatsvinden en is een zoekgebied aangewezen alleen bij Weijerswold. 

24 september 2014 is in het Regieplan Windenergie Drenthe vastgesteld dat  
de gemeente Coevorden de ruimte krijgt om de overeengekomen 40 MW  
uiterlijk in 2020 te realiseren op de locaties Europark en Weijerswold. Er is  
nooit door de Provincie Drenthe en de Rijksdienst (RVO-nl) afdeling team wind  
op land gesproken over Europark en omgeving. 
Er is nu al te veel geluidsoverlast en de windturbines detoneren het gehele 
gebied. Ook is er onder de bewoners geen enkel draagvlak voor bijplaatsing. 



9 december 2014 is het bestemmingsplan van het landelijk buitengebied 

opnieuw vastgesteld door de gemeente Coevorden. Maximale bouwhoogte 8 

meter. En de nieuwe functie/activiteiten mogen niet conflicteren met de 

provinciale kernkwaliteiten natuur, landschap, stilte, duisternis, aardkundig 

waardevol gebied, archeologie, cultuurhistorie en milieu- en 

leefomge vi ngsk wa I ite it. 

Er is zelfs een windmolenpark Coevorden opgericht om op onrechtmatige wijze 

in het cultuur historisch buitengebied een vergunning te verlenen voor een 

windturbine bij De Hoeve van de heer Brill. Wij hebben dit gemeld aan de 

gemeente Coevorden. De gemeente Coevorden wi lde dit niet ongedaan 

maken. Inmiddels is de windturbine onrechtmatig geplaatst en in werking 

gesteld. 

Op 1 mei 2012 heeft de heer H. Schrik, beleidsmedewerker van ruimtelijke 

ordening en grondzaken, team vergunningen, van de gemeente Coevorden aan 

de heer R.L.M. de Coo van Winvast B.V. medegedeeld dat nabij het perceel 

Coevorderkanaal 11 A te Coevorden, wat eigendom is van de heer Brill, op 

grond van het geldende bestemmingsplan buitengebied Coevorden, dat de 

betreffende grond bestemd is als landelijk gebied. De bouw van windturbines is 

binnen deze bestemming niet toegestaan en kan alleen worden toegestaan 

binnen het provinciaal aangegeven zoekbied (Europark), aldus de gezegde van 

de heer H. Schrik. 

Gemeentelijk beleid: 
De gemeenteraad van Coevorden heeft zich op 6 november 2001 bij 

behandeling van een haalbaarheidsstudie positief uitgesproken over de 

ontwikkeling van windenergie binnen het provinciaal aangegeven zoekgebied. 

(Europark) De heer H. Schrik heeft in zijn brief aan Winvast B.V. gesteld dat: 

Gezien de ontwikkelingen met betrekking to t windturbines op en nabij het 

Europark geen reden heeft om aan te nemen dat dit standpunt van de 

provincie en/of gemeenteraad is gewijzigd. 

In deze brief wordt gesteld dat dit zowel provinciaal alsmede gemeentelijk 

beleid is. 



De heer H. Schrik meldt verder dat de gemeente in principe bereid is 

medewerking te verlenen aan een procedure bestemmingsplanherziening 

waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De heer H. Schrik heeft 

kennelijk uit eigen beweging het woord nabij het Europark 

gecreëerd/verzonnen. 

Ook de heer H. Gortmaker, strategisch beleidsadviseur ruimte van de 

gemeente Coevorden, heeft op eigener beweging, net als de heer H. Schrik, die 

het woord nabii Europark heeft verzonnen, het woord Europark (e.o.) 

gecreëerd/verzonnen. 

Dit is niet het gemeentelijk beleid, niet het provinciaal beleid en helemaal niet 

het rijksdiensten beleid voor dit kwetsbare buitengebied. Hieruit blijkt dat de 

twee beleidsmedewerkers van de gemeente het plaatsingsgebied voor 

windturbines hebben gemanipuleerd om op onrechtmatige wijze vergunning te 

kunnen verlenen om windturbines te kunnen plaatsen in dit kwetsbare 

buitengebied. 

De gemeente Coevorden heeft dus buiten het vastgestelde bestemmingsplan 

voor het landelijk buitengebied, DE COEVORDER MARS, onrechtmatig 

vergunning verleend om deze windturbine toch te kunnen laten plaatsen. Dus 

buiten het Europark en niet in het Europark. 

De gemeente Coevorden dient direct te stoppen met Europark en omgeving als 

zoekgebied aan te wijzen en de initiatiefnemers en grondeigenaren hierop te 

wijzen. 

Resumé: 
De gezegde van ex wethouder Wilt ing dat plaatsing van windturbines een zaak 
van ondernemers cq. Initiatiefnemers is, die vervolgens bij de gemeente 
Coevorden vergunning moeten aanvragen, maar wel binnen de kaders die de 
provincie Drenthe en de gemeente Coevorden en het Rijk vastgesteld hebben 
te weten: Europark eventueel bijplaatsen en Weijerswold en omgeving als 
zoekgebied is aangewezen, dient strikt te worden nageleefd. 



Van: Ziggo mail
Aan: Ria Veenstra
Onderwerp: RE: Visie provincie Drenthe zoekgebieden windenergie.pdf
Datum: woensdag 17 februari 2016 16:28:09
Bijlagen: Vastgesteld zoekgebied gebieds structuurvisie uitbreiding windpark Europark.pdf

Geachte mevrouw Veenstra,

Bedankt voor uw reactie.

Ik heb mijn brief met bijlagen nog niet naar Gedeputeerde Staten verstuurd. Zou u daarvoor willen zorgdragen?

U stelt dat de commissie OGB pas weer vergadert op 23 maart 2016, dus na de besluitvorming van de
 gemeenteraad Coevorden.
Kunt u er voor zorgdragen dat de gemeenteraad Coevorden de besluitvorming uitstelt, zodat dit belangrijke
 onderwerp eerst in de commissie OGB behandeld wordt?

Als bijlage in deze mail heb ik een PFD bestand toegevoegd met een visiekaart, waaruit blijkt dat de gemeente
 Coevorden windturbines wil plaatsen buiten het aangewezen zoekgebied Europark, welke is vastgesteld door de
 Rijksdiensten en de Provincie Drenthe. De blauwe cirkel is het zoekgebied volgens de Gemeente Coevorden. De
 rode cirkel is het aangewezen zoekgebied door de Rijksdiensten en de Provincie.
Wilt u dit PDF bestand ook doorsturen met mijn visie zoals hierboven verwoord?

Wanneer u nog vragen heeft hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Twan de jong 
Scheerseweg 5
7779 DJ Holthone
06-22490816

Tinus de Lange
Klooster 55
7741 NC Coevorden
06-52280224

mailto:twandejong@ziggo.nl
mailto:r.veenstra@drentsparlement.nl
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