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Ondeniverp : Transport wi n dtu rbi n e o nderdelen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief met dagtekening 11 mei 2019

ln deze brief vermeldt u dat u ons op 15 augustus jl., een brief heeft toegezonden
waarop u tot op heden geen reactie heeft mogen ontvangen. Dit is voor ons geen ge-
bruikelijke werkwijze, daarom onze welgemeende excuses daarvoor. Ons college
heeft de brief nooit onder ogen gehad en een zoektocht in het provinciehuis heeft de
brief ook niet boven water gekregen.

Verder verzoekt u ons de procedures met betrekking tot de transporten van de wind-
turbine onderdelen nauwlettend te volgen en handhavend op te treden bijconstatering
van overtredingen. Daarover kunnen wrj u melden dat de provincie ontheffing heeft
verleend voor het gebruik van haar wegen voor het vervoer van windturbine onderde-
len van de proefopstelling. Wij begrijpen uw bezorgdheid over de veiligheid van de
transporten. Daarom zijn de transporten gepland op de minst drukke momenten op

het wegennet. De ontheffinghouder is daarbij uiteraard gehouden aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving en gestelde voorwaarden. Hierop wordt door medewer-
kers van de provincie toezicht gehouden.

Zoals gebruikelijk is de veroorzaker aansprakelijk voor schade die onverhoopt kan

ontstaan. Dit geldt ook voor de kosten die worden gemaakt voor aanpassing van be-
bording en rotondes en het terugbrengen in de oorspronkelijke staat als de transpor-
ten zijn uitgevoerd.

ln uw brief verzoekt u ook omwonenden te informeren over te treffen verkeersmaatre-
gelen. Exceptionele transporten vinden met enige regelmaat plaats op provinciale we-
gen. Hierover worden omwonenden doorgaans niet separaat ingelicht vanwege het
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tijdelijke karakter van de te nemen maatregelen ten behoeve van het verkeer. Deze

maatregelen gelden immers uitsluitend ten tijde van de transporten.
Wij zien de bouw van windpark Drentse Monden Oostermoer echter wel als uiÞonder-
lijk geval, omdat de betrokkenheid in het gebied zeer groot is. Daarom proberen wij

ontheffingen en bijzonderheden rondom de transporten over het provinciale wegennet
zoveel mogelijk op onze website www.drenthe.nlte publiceren.

Wijvenrachten geen verkeersbesluiten te moeten nemen. Doorgaans zijn die alleen
aan de orde als permanent of voor een periode langer dan vier maanden verkeerste-
kens worden geplaatst, waardoor een gebod of verbod ontstaat.

De transporten van de windturbine onderdelen vinden plaats in de avond, vroege och-
tend en/of nachtelijke uren. Het afgelopen weekend zijn de eerste transporten uitge-
voerd en op onze website kunt u lezen dat er deze week nog meer transporten plaats-

vinden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

(. voorzitter , secretaris

wa.coll.
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