Assen, 7 september 201-6

Onderwerp
Plaatsen van extra windturbines buiten het Europark {Coevorden) door slecht
ruimtelijk beleid van de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden, die het

ruimtel¡jk beleid overlaten aan de initiatiefnemers en grondeigenaren.

Geachte Statenleden van de Provincie Drenthe,
lk ben Twan de Jong woonachtig in Holthone op de grens van de provincie

OverijssellDrenthe, kijkend richting het wi nd molenpark

"E U ROPARK"

De gemeenteraad van Coevorden heeft ap 22 maart 2016 besloten om extra

windturbines te plaatsen buiten het Europark in het Leeuwerikenveld 2 en de
cultuurhistorische gronden daar omheen.
Deze plannen, opgenomen in de structuurvisie van de gemeente Coevorden in
2013, stroken niet met het vastgestelde ruimtelijke beleid van de Provincie

Drenthe en het Rijk.
Het huidige bestemmingsplan DE HEEGE-WEST / DE MARS {WINDTURBINES)
welke is vastgesteld op 21 oktober 2010 is duidelijk over de mogelijkheden
voor het plaatsen van windturbines in dit gebied:
3.3. Locatiekeuze
Uit een quick scan windenergie zijn in 1999 binnen de gemeente Coevorden
acht locaties naar voren gekomen waar een potentie was voor de ontwikkeling
van windenergie binnen de gemeente Coevorden, te weten:
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Europark en het gebied ten zuiden van Coevorden (Defensie terrein)
Padhuis bij Coevorden

Mepper- en Aalderveld
Dalen/Wachtum
Zwinderen/Geesbrug
Tussen Kibbelveen en Schoonoord

Veenmarke van Gees
Ten zuiden van Erm, langs rijksweg N34

De nu vastgestelde locaties door de gemeente Coevorden,

Europark en omgeving en Weijerswold zijn niet door de provincie en het Rijk
als zoekgebieden aangewezen in haar ruimtelijk beleid!

ln dit bestemmingsplan wordt door de provincie gesteld dat:
De lacatie Europork en het gebied ten zuiden daaruan (defensie terrein) Ís

door de provincie oongewezen als eniqe locatie waar binnen door de
provincie meegewerkt zal worden aan de ontwikkeling von windturbines.
Op het Europark is ruimte voor windturbines die samen een vermogen hebben
van ongeveer 75 MW. (5 turbines von 3 MWJ

Momenteel staan er in het Europark aan de Nederlandse kant al 7 turbines en
L, naar mijn mening illegaal, in het buitengebied op De Hoeve van de heer Brill,
die samen een vermogen zouden opleveren van 20,35 MW.
Volgens mijn eigen onderbouwde berekening is dat overigens al 23,35 MW.
Daarnaast staan er ook nog 4 turbines aan de Duitse kant in het

grensoverschrijdend Europa rk.
Te samen vormen deze 12 turbines dus al veel overlast voor de direct

omwonenden.
ln de monitor wind op land, definitief vastgesteld door het Rijk en de Provincie
op 25 juni 20L4 wordt gesteld dat:
Coevorden heeft ol een windpark gereoliseerd

qhet

Europork, woar ruimte

ís voor uitbreiding,

ln het regieplan windenergie Drenthe is door de Provinciale Staten van Drenthe
op 24 september 20t4 vastgesteld dat:
De gemeente Coevorden

krijgt de ruimte de overeengekomen 4A MW uiterlijk

in 2020 te realiseren op de locaties Europark en Weijerswold.
Waarom zijn de Provinciale Staten van Drenthe akkoord gegaan met de
plaatsing van extra windturbines buiten het Europark, waarbij is afgeweken van
de vastgestelde zoekgebieden door de Provincie en het Rijk, waar volgens de

geldende bestemmingsplannen in dit kwetsbare buitengebied niet hoger
gebouwd mag worden dan I meter?

Deze plannen voor windenergie in de gemeente Coevorden stroken niet met

het vastgestelde ruimtelijke beleid van de Provincie en het Rijk!
Ook het geldende m.e.r. rapport gekoppeld aan de structuurvisie van de

gemeente Coevorden heeft alleen de afgebakende locatie in het Europark
onderzocht en niet de nu voorliggende locaties buiten het Europark!
Het geldende m.e.r. rapport uit 2013 vermeld verder dat:

Door de omvong van nieuwe turbines zullen ze echter ver buiten de locotie te
zien zijn. Zij zullen een beeld vormen met de bestaande turbines. Dit is al een
verspreide opstellina en de kans dat nieuwe turbines tot een noa onrustiger
beeld zullen leiden is araot. Vooral vonuit de open gebieden in het

naordwesten zullen de turbines zichtbaar zijn. Ðit gebied is door de
waordevolle openheid ruimtelijk kwetsboorder.
Om invloed te kunnen uitoefenen op deze naar mijn mening slechte,

ondemocratische ruimtelijke plannen, heb ik mij in januari 2015 aangemeld
voor het bewonersplatform Europark en Omgeving, waarin ik een jaar lang

zitting heb genomen, in de veronderstell¡ng dat wij als bewoners inspraak
zouden krijgen.
De wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden heeft toen gesteld

dat:
De initiatiefnemers moeten er sdmen met de bewoners uit zien te komen

hoeveel windturbines en waar deze het best geplaatst kunnen worden.
De gemeente Coevorden heeft zich in

dit proces afzijdig gehouden!

Tijdens de gesprekken tussen het bewonersplatform en de initiatiefnemers
werd al gauw duidelijk dat de grondposities/afspraken al vooraf waren
vastgelegd met de gemeente, zodat wij als bewonersplatform niets meer te
onderhandelen hadden, ondanks onze betere alternatieven.
Door de wethouder, Jeroen Huizing, werd ons als platform minimaal 3 turbines
opgelegd om buiten het Europark geplaatst te krijgen, terwijl wij als platform

voor de nul opt¡e hadden gekozen. De wethouder heeft het platform overruled

omdat er geen tijd meer zou zijn, waardoor het platform niets heeft kunnen
terugkoppelen naar haar bewoners!
Uiteindelijk heeft het platform geen enkele afspraak met de initiatiefnemers
kunnen maken over:
Com pensatie, locaties, hoogte, tijdsd

uu

r, ve rlichti ng, slagschad uw etc.

De initiatiefnemers waren alleen bereid om hieroverte praten bij het plaatsen

van minimaal4 tot 6 turbines!
De gemeenteraad van Coevorden heeft als belangrijke voorwaarde in haar

structuurvisie gesteld dat: (zie persbericht 23 februari 2016)
Ðe gemeente Coevorden heefi zeff een oantol belangrijke vaorwaarden

gesteld vaar de reolisatie van windenergie in hoor structuuruisie von 2073.
De gemeente exploiteert zelf geen windturbines moor laot dit over sdn

morktpartijen; deze bedrijven moeten hun plonnen in nsuw overleg met de
omwonenden in beide zoekgebieden realiseren.
Bewoners moeten zeøøenschap hebben over de [ocaties van de turbines en de
aßpraken over de beperkinq von de overlast en de ver,goedinqen.
Wij hebben als bewonersplatform geen enkele afspraak kunnen maken met de
initiatiefnemers, terwijl de gemeente Coevorden stelt dat het proces met de
bewoners voldoende zou zijn verlopen, zodat gestart kan worden met de
pla nologische procedu res

!

Deze belangrijke voorwaarde in de structuurvisie van de gemeente Coevorden

hebben wij als platform dus niet kunnen uitvoeren. Toch heeft de
gemeenteraad op 22maart 201-6 ingestemd met de plannen om extra
windturbines te plaatsen buiten het Europark.
lk krijg sterk het gevoel dat wij leven in een schijndemocratie, waarbij de

provincie Drenthe en de gemeente Coevorden haar bewoners heeft misbruikt
om legitimiteit te krijgen om de slechte ruimtelijke en ondemocratische
plannen er door te drukken.
Dit heeft kunnen gebeuren door slecht ruimtel¡jk beleid van de provincie
Drenthe en de gemeente Coevorden, die de ruimtelijke invulling hebben
overgelaten aan de initiatiefnemers en grondeigenaren!

De provincie en de gemeente ondermijnen daarmee hun eigen

geloofwaardigheid.
Het zou u als provincie sieren om in het belang van de democratie en een

goede ruimtelijke ordening de nu voorliggende windplannen in Coevorden af te
wijzen en in democratisch overleg met de bewoners te treden om tot een
goede ruimtelijke inpassing te komen, die niet mag worden neergelegd bij de

initiatiefnemers en grondeigenaren.
Lang leve de democratie!
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