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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake zoek-
gebieden windenergie

Geachte mevrouw Van der Tol,

ln uw brief d.d. 26 april 2014 hebt u een aantal vragen gesteld over zoekgebieden
windenergie. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraao 1

Wat vindt u van de mogelijkheden die deze motie biedt?

Antwoord I
We zien het als ondersteuning van de realisatie van ons beleid zoals dat is
verwoord in de Gebiedsvrsie windenergie Drenthe.

Vraag2
Op welke wijze en binnen welk t'rjdsbestek gaat u voor Drenthe invulling geven aan
deze motie?

Antwoord 2
Het betreft een motie die is behandeld en is aangenomen in de Tweede

Kamer der Staten-Generaal. De wijze waarop de minister aan deze motie in-

vulling zal geven, staat verwoord in de brief aan de voorzitter van de Tweede

Kamer, "Moties VAO windenergie op land op 24 april2014" van 20 mei2014.

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 constateert de minister dat de motie

enkel betrekking heeft op windparken kleiner dan 100 MW. Hü geeft aan dat
provincies uiterlijk tot 30 juni 2014 de tljd hebben om de benodigde ruimte
voor de taakstelling in ruimtelijke visies vasf te leggen. Daarbij hebben pro-

vincies de mogelijkheid om de in de motie genoemde alternatieven in de ruim-
telijke visies op te nemen.



Met de Omgevingsvisie 2010 en het koppelen van de Drentse taakstelling van

285,5 MW in de Actualisatie Omgevingsvisie komende iuni, voldoet de pro-

vincie Drenthe aan dit verzoek.

W'rj zullen in reactie op de brief van minister Kamp van 20 december 2013
uiterlijk 1 januari 2015 de minister informeren over waar de opgave van de

resterende 135,5 MW (naast de 150 MW in het gebied De Drentse Monden
en Oostermoer) wi ndenergie pl anologi sch concreet i ngevuld zal worden.

Vraaq 3
Bent u met D66 van mening dat de motie aan de orde moet komen bij de herziening

van de Provinciale Omgevingsvisie komende juni? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Provinciale Sfafen van Drenthe stelden het beleid voor windenergie vast door
aanwijzing van het zoekgebied in de Omgevingsvisie Drenthe (2010) en door
vaststelling van de Gebredsvrsle windenergie Drenthe en het besluit om de
taakstelling van 285,5 MW te koppelen aan het zoekgebied (2013). Op
2 juli a.s. besluiten Provinciale Sfafen over de Actualisatie Omgevingsvisie

waarin bovenstaande is verankerd.
Momenteel wordt de eersfe fase van de Gebiedsvisie geëvalueerd in samen-
werking met de vier betrokken gemeenten. De volgende stap is een ver-

kenning van de mogelijkheden van de realisering van 135,5 MW in het zui-
delijk deel van het zoekgebied als bouwsteen voor de besluitvorming over de
verdeling van 285,5 MW. Daarnaast wordt gewerkt aan een Regieplan wind-
energie Drenthe dat inzicht geeft in de vervolgstappen, procedures en de aan
de ontwikkeling van windparken te stellen kaders en randvoorwaarden. Wij
streven ernaar om dit Regieplan windenergie Drenthe in september ter be-
sluitvorming aan Provinciale Staten aan te bieden. Wij hebben Provinciale

Sfafen hierover gei'nformeerd bij brief van 16 april2014, kenmerk
16/3.2/2014002094.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,
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minister Kamp aan de voorzitter van de Tweede Kamerbrief


