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Datum 12 april 2017 
Betreft Informeren over besluiten windpark De Drentse Monden en Oostermoer 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Hierbij informeer ik u over de besluiten inzake het windpark De Drentse Monden 
en Oostermoer die ter inzage liggen. Het betreft de volgende besluiten. 

• Besluit op de aanvraag ontheffing Flora-en faunawet (Besluit ontheffing 
Wet natuurbescherming) 

• Wijzigingsbesluiten omgevingsvergunning(en) 
• Wijzigingsbesluit Natuurbeschermingswetvergunning 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Bezoekadres 
Bezuidenlioutseweg 73 
2594 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.bruingiminez.nl 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 17055472 

Uw kenmerk 

Bi j lage(n) 
-kennisgeving 

De besluiten (en overige informatie) kunt u vinden op: 
http://www.rvo.nl/subsidies-reqelinqen/windpark-de-drentse-monden-en-
oostermoer 

De besluiten liggen van 7 april 2017 tot en met 19 mei 2017 ter inzage op de 
gemeentehuizen van Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal. Hiervan is 
kennis gegeven in de Staatscourant van 6 april 2017 en in het Dagblad van het 
Noorden, de Kanaalstreek/ Ter Apeler courant, de Week in Week uit en De 
Schakel. Een kopie van de desbetreffende advertentie treft u ook als bijlage aan. 

Van 8 april 2017 tot en met 19 mei 2017 kunnen belanghebbenden tegen de 
besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. In de kennisgeving is toegelicht wie beroep kan instellen. 

De Minister van Economische Zaken, 
namens deze: 

drs. 3.M.C. Smallenbroek 
directeur Energie en Omgeving 
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• STAATSCOURANT " -2017 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Kennisgeving Windpark De Drentse iVlonden en Oostermoer, Ministerie van 
Economische Zaken 

Van vrijdag 7 april 2017 to t en met vri jdag 19 mei 2017 ligt een aantal besluiten voor windpark De 
Drentse Monden en Oostermoer ter inzage. Het gaat om het besluit ontheff ing Flora- en faunawet en 
wijzigingsbesluiten voor de reeds verleende omgevingsvergunningen en de vergunning op grond van 
artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Toe l i ch t ing w i j z i g i n g s b e s l u i t e n 

De wijzigingsbesluiten voor de omgevingsvergunningen zijn nodig vanwege een onjuiste verwijzing in 
de vergunningen naar het inpassingsplan. De wijziging van de Natuurbeschermingswetvergunning 
ziet op een correctie van twee turbineposities (deze zijn circa 4 meter opgeschoven) en het verminde
ren van het aantal windturbines van 50 naar 45. 

W a a r o m d i t w i n d p a r k ? 

In intemationaal verband streeft Nederland naar een energievoorziening die in 2050 C02-arm is. Dat 
betekent dat we moeten overstappen naar hernieuwbare energie om de C02-uitstoot terug te dringen 
en om klimaatverandering tegen te gaan. Voor de korte termijn zijn de doelstellingen van het kabinet 
14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023. Windenergie is een belangrijke vorm van energie 
om die doelstellingen te bereiken. Het Rijk en de provincies hebben afgesproken om in 2020 6.000 MW 
aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is opgenomen in de Structuurvisie Windenergie op 
land en een onderdeel van het Energieakkoord. Het Rijk heeft na overleg met de provincies 11 
gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Windpark De Drentse 
Monden en Oostermoer maakt daar deel van uit. 
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Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een windpark in de Veenkoloniën, 
in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Initiatiefnemers zijn Duurzame Energieproductie 
Exloërmond B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. voor onderdeel De Drentse Monden, en Windpark 
Oostermoer Exploitatie B.V. voor onderdeel Oostermoer. Windpark De Drentse Monden en Ooster
moer heeft een totaal vermogen van circa 150 MW. Naar verwachting zal het windpark hiermee 
hernieuwbare energie opwekken voor ongeveer 150.000 huishoudens. 

Procedure 

s 

De aanvraag om ontheff ing op grond van de Flora- en faunawet is ingediend onder de werking van de 
Flora- en faunawet. Het ontwerp van het ontheffingsbesluit Flora- en faunawet heeft van 9 december 
2016 tot en met 19 januari 2017 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 14 
zienswijzen door burgers en 2 reacties door overheden naar voren gebracht. 

De ontheff ing wordt verleend onder de werking van de (nieuwe) Wet natuurbescherming. Het besluit 
op de aanvraag wordt op donderdag 6 april 2017 door de Minister van Economische Zaken bekendge
maakt door toezending aan de aanvrager. Het besluit op aanvraag wordt ook bekendgemaakt door 
middel van (deze) publicatie in de Staatscourant. 

Het besluit ontheff ing Wet natuurbescherming is een vervolg op reeds genomen besluiten voor het 
windpark De Drentse Monden en Oostermoer In september 2016 zijn al besluiten genomen over het 
Rijksinpassingsplan, de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Omgevings
vergunningen. 

I 
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De wijzigingsbesluiten voor de reeds verleende omgevingsvergunningen en de vergunning op grond 
van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn ambtslialve aanpassingen. De wijziging van de omgevings
vergunningen corrigeert een onjuiste verwijzing in de vergunningen naar een planregel van het 
inpassingsplan. De wijziging van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 ziet 
op een correctie van twee turbineposities (deze zijn circa 4 meter opgeschoven) en op het verminde
ren van het aantal windturbines van 50 naar 45. 

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van vri jdag 7 april 2017 tot en met vrijdag 19 mei 2017 de besluiten via internet inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de besluiten tijdens reguliere openingstijden inzien 
op de volgende locaties: 
- gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten; 
- gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo; 

gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. 

Hoe kunt u beroep instellen? 

Het instellen van beroep tegen deze besluiten is mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij verzoeken u vriendelijk om een kopie van het 
beroepschrift te sturen naar het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ (D 
passage 2), Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: 
- de naam en het adres van de indiener; 

de dagtekening; 
een omschri jving van het besluit; 
de redenen waarom men het niet eens is met het besluit. 

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop 
en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Wanneer is indienen van een beroep mogelijk? 

Het indienen van een beroepschrift is mogelijk van 8 april 2017 tot en met vrijdag 19 mei 2017. 

Wie kan beroep instellen? 

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen nu 
beroep instellen. Ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 
geen zienswijze naar voren heeft gebracht op de ontwerpbesluiten kan beroep instellen. 

Belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen een of meerdere eerder verleende 
omgevingsvergunning(en) en/of de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, 
hoeven geen beroep in te dienen tegen de wijzigingsbesluiten, omdat het reeds ingestelde beroep van 
rechtswege wordt geacht ook te zijn gericht tegen de wijzigingsbesluiten die nu bekend zijn gemaakt. 

Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de 
website nog vragen? Dan kunt u bellen met een medewerker van het Bureau Energieprojecten via 
telefoonnummer (070) 379 89 79, 
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