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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake af-

spraken realisatie windparken in Drenthe

Geachte mevrouw Van der Tol,

ln uw brief d,d. 10 januari 2014 hebt u een aantal vragen gesteld over de afspraken

over de realisatie van windparken in Drenthe. Deze vragen beantwoorden wijals
volgt.

Vraag I
Wat vindt GS van de verdeling zoals minister Kamp deze voorstelt?

Antwoord 1

De inhoud van de brief geeft duidelijkheid over de ruimtelijke verdeling van het
te realiseren vermogen binnen het zoekgebied, na een periode van maanden-
lang overleg met het Rijk en de initiatiefnemers.

Vraao2
Wethouders van de gemeenten Coevorden en Emmen hebben vanmorgen in het

DvhN aangegeven dalze de provincie willen houden aan de afspraken met de pro-

vincie wat betreft het aantal te realiseren MW's. Minister Kamp wil echter meer reali-

seren per gemeente dan nu is afgesproken. Op welke wijze gaat GS het ontstane
probleem met de gemeenten aanpakken?
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Antwoord 2

We realiseren in Drenthe wíndenergie conform het besluit van Provinciale

Sfafen van Drenthe over de begrenzing van het zoekgebied (Omgevingsvisie

Drenthe,2 juni 2010) en de omvang van 285,5 MW (Gebiedsvrsie windenergie

Drenthe, 26 juni 2013). Er is geen sprake van een grotere opgave dan afge-

sproken, maar van nadere uitwerking daarvan in de processen per deelgebied

of gemeente. Conform de gebiedsvisie komt er een evaluatie met de vier

direct betrokken gemeenten over die processen, zodat conclusies getrokken

kunnen worden. lnmiddels vinden hierover de eerste bestuurliike gesprekken

met de gemeenten plaats. Op 29 januari jl. kwam het Bestuurliik Platform voor

het RCR-gebied voor het eerst bijeen.

Vraag 3

ln PS is in juni 2013 afgesproken dat de provincie meer in gaat zetten op de commu-

nicatie met de inwoners van de gebieden waar de windturbines geplaatst gaan

worden.
a. Hoe gaat GS deze, voor velen onverwachte ontwikkelingen, met de bewoners

communiceren?
b. Wat heeft GS tot dusver ondernomen qua communicatie en wat is daar uitge-

komen?

Antwoord 3
Het betreft drie afzonderlijke processen en communicatietraiecten:
1. de realisatie van het windpark dat is gelegen in de gemeente Aa en

Hunze en de gemeente Borger-Odoorn;

2. de realisatie in de gemeente Emmen;

3. de realisatie in de gemeente Coevorden.

Voor het proces en de communicatie betreffende het noordeliike windpark is

het Rijk eerstverantwoordelijk. Voor het proces en de communicatie betref-

fende de windparken ín Emmen en Coevorden ziin de gemeenten eersf-

verantwoordelijk.

We btijven ons, zoals bij het opstellen van de Gebredsvrs¡e windenergie

Drenthe, inspannen voor een zorgvuldig proces met een goede belangen-

afweging bij de uitwerking en realisatie van de plannen. Een proces waarin

initiatiefnemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en andere belang-

hebbenden worden betrokken bii de gebiedsontwikkeling.

Vraag 4

D66 heeft bij de vaststelling van de Gebiedsvisie windenergie in juni 2013 en ook op

andere momenten aangegeven dat, wat OnS betreft, er ruimte zou moeten kunnen

komen in de Omgevingsvisie (die binnenkort herzien wordt), om meerdere zoekge-

bieden in Drenthe aan te wijzen en op deze wijze de Veenkoloniën minder te belasten.

a. Welke mogelijkheden ziet GS om het zoekgebied in Drenthe, mede geba-

seerd op lokaal draagvlak, uit te breiden om tot een evenwichtiger verdeling te

komen van de 285,5 MW aan windenergie?
b. ls GS hierover reeds in gesprek met gemeenten, zo ja, wat is daar tot dusver

uitgekomen?





 
 

 
 
 
Zuidwolde, 10 januari 2014 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Zoals deze week bekend is geworden, heeft het Rijk, bij monde van minister Kamp, 
aangegeven akkoord te gaan met het realiseren van 285,5 MW aan windenergie in 

Drenthe. De verdeling van het aantal MW ‘s over de gemeenten Aa en Hunze, Borger-
Odoorn, Emmen en Coevorden, zoals minister Kamp deze aangeeft, heeft nogal wat 
commotie en verontwaardiging opgeleverd in de genoemde gemeenten. Alle gemeenten 
meenden, dat ze minder MW zouden moeten plaatsen, dan nu blijkt uit de brief van 

minister Kamp. Ook blijkt dat de Rijks Coördinatie Regeling (RCR) nog van toepassing 

blijft. De Statenfractie van D66 maakt zich zorgen over de ontstane situatie en de 
gevolgen voor de onderlinge (bestuurlijke) verhoudingen. De volgende vragen willen wij 
stellen aan GS: 
 
1. Wat vindt GS van de verdeling zoals minister Kamp deze voorstelt? 
 
2. Wethouders van de gemeenten Coevorden en Emmen hebben vanmorgen in het DvhN 
aangegeven dat ze de provincie willen houden aan de afspraken met de provincie wat 

betreft het aantal te realiseren MW ‘s. Minister Kamp wil echter meer realiseren per 

gemeente  
dan nu is afgesproken. Op welke wijze gaat GS het ontstane probleem met de gemeenten 
aanpakken? 
 
3. In PS is in juni 2013 afgesproken dat de provincie meer in gaat zetten op de 
communicatie met de inwoners van de gebieden waar de windturbines geplaatst gaan 
worden. 
 
a. Hoe gaat GS deze, voor velen onverwachte ontwikkelingen, met de bewoners 
communiceren? 
b. Wat heeft GS tot dusver ondernomen qua communicatie  en wat is daar uitgekomen? 
 
4. D66 heeft bij de vaststelling van de Gebiedsvisie Windenergie in juni 2013 en ook op 
andere momenten aangegeven dat, wat ons betreft, er ruimte zou moeten kunnen komen 
in de Omgevingsvisie (die binnenkort herzien wordt), om meerdere zoekgebieden in 

Drenthe aan te wijzen en op deze wijze de Veenkoloniën minder te belasten. 
 
a. Welke mogelijkheden ziet GS om het zoekgebied in Drenthe, mede gebaseerd op lokaal 
draagvlak, uit te breiden om tot een evenwichtiger verdeling te komen van de 285,5 MW 
aan windenergie? 
b. Is GS hierover reeds in gesprek met gemeenten, zo ja, wat is daar tot dusver 
uitgekomen? 
  
Namens de fractie van D66, 
Marianne vander Tol 


