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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van Groenlinks
over de Ontwerp-structuurvisíe Windenergie op land

Geachte heer Kuipers en mevrouw Van Dinteren,

ln uw brief van 16 april2013 hebt u een aantal vragen gesteld over de ontwerp-

structuurvisie Windenergie op land. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

De verdeling tussen de provincies in IPO-verband gaat uit van een landelijk totaal van

6000 MW windenergie in 2020. Hoe verhoudt bovenstaande passage ("Daartoe wijst

het kabinet gebieden aan die in beginsel geschikt zijn voor windenergieprojecten van

ten minste 100 MW. AIle provincies zullen dit jaar een structuurvisíe opstellen waarín

de gebieden of locaties worden aangewezen ten behoeve van windenergieproiecten

kleiner dan 100 MW. Al deze gebieden samen ziin nodig om het vermogen van 6000

MW te kunnen realiseren') zich tot de IPO-verdeling en de "Afspraken overleg Rijk en

IPO over wind op land van 22 januari 2013"?

Antwoord 1

ln de Ontwerp-structuuruisie Windenergie op land (kortweg: OsWol)wiist de

rijksoverheid de gebieden aan die in beginsel gescltikt ziin voor windparken

van 100 MW of meer. De gebieden die in de OsWolals zodanig ziin

aangewezen liggen alle binnen de gebieden die volgens de provincies in

aanmerking komen voor de realisatie van hun biidrage aan de landeliike

doelstelling van 6000 MW aan windenergie op land.
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Vraag_2

Houdt bovenstaande passage in dat het Kabinet van mening is dat zowel de gebieden

in de provinciale structuurvisies als die in de structuurvisie van het Kabinet
gerealiseerd dienen te worden?

Antwoord 2
Onze interpretatie is dat de provincies de gebieden aanwijzen voor de

realisatie van hun doelstelling, als bijdrage aan de realisatie van de landelijke

doelstelling.
Binnen deze 'provinciale' gebieden liggen ook de 'rljksgebieden' waarvan de

OsWol aangeeft dat deze in beginsel ook geschikt zijn voor windparken van

100 MW of meer.

Het is vervolgens aan de provincies om hun gebieden nader in te vullen,

waarbij gebruik kan worden gemaakt van de mogelljkheid om in de

"rijksgebieden" windparken van 100 MW of meer te realiseren.

Vraaq 3
Betekent dit dat de initiatieven gerealiseerd via de Rijkscoördinatieregeling (RCR) in
mindering gebracht zullen worden op de doelstellingen voor de provincies?

Antwoord 3
Ja, voor de realisatie van de provinciale doelstelling maakt het niet uit of
windparken via rijkscoördinatie (100 MW of meer), via provinciale coördinatie
(fussen de 5 en 100 MW), of door een gemeente (kleiner dan 5 MW) worden

vastgelegd.

Vraas 4
Zo nee, mogen wij concluderen dat het Kabinet van mening is dat er meer

windenergie in Drenthe zal worden gerealiseerd dan de 280 MW?

Antwoord 4
Zie het antwoord onder vraag 3

Vraaq 5
Op welke wijze zal de gebiedsvisie feitelijk worden betrokken?

Antwoord 5

Formeel zijn de ministers van EZ en l&M verantwoordelijk voor de uitvoering

van de rijkscoördinatieregeling. Daarmee zijn zij ook verantwoordelijk voor de

wijze waarop de Gebiedsvisie windenergie Drenthe wordt betrokken bij het op

te stelleninpassrngsplan. De rijkscoördinatieregelingen voor de windparken

De Drentse Monden en Oostermoer zijn formeel gestart medio 2011

respectievelijk begin 2012. WI zijn van mening dat wfi verantwoordelijk zijn

voor de wijze waarop de Drentse doelstelling van 280 MW, als onze bijdrage

aan de rijksdoelstelling, in Drenthe wordt gerealiseerd. Dit hebben wij, samen

met de vier betrokken gemeenten, uitgewerkt in de Gebiedsvisie windenergie

Drenthe.
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Daarom is volgens ons de rijksoverheid gehouden om de rijkscoördinatie in

overeenstemming met de gebiedsvrsie in te vullen. Met andere woorden, het
rnpassrngsplan van het rijk moet de uitwerking zijn van de drie locaties die in

de gebiedsvisie zijn aangewezen in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en

Hunze. WIvinden hiervoor ook aanknopingspunten in de OsWol, waarin is

verwoord dat: "....Het Rijk geeft in overleg met de betrokken provincie en
gemeenten uitvoering aan twee initiatieven die onder rijkscoördinatie
vallen...."
Eén van de alternatieven in de milieueffectrapportage voor de windparken De

Drentse Monden en Oostermoer is, op grond van een toezegging van de

minister van EL&l medio 2012, de uitwerking van de drie clusters in de
gebiedsvisie.

Vraaq 6

Acht GS het door het Kabinet aangegeven gebied in de Drentse Veenkoloniën
geschikt voor Grootschalige Windenergie (groter dan 100 MW)?

Antwoord 6
W| achten bedoeld gebied geschikt voor het realiseren van drie locaties voor

windparken, zoals is aangegeven in de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Als

deze drie locaties als één project kunnen worden aangemerkt, verwachten wij
dat daar meer dan 100 MW kan worden gerealiseerd.

Yraaq 7
Moeten wij uit deze passage concluderen dat het Kabinet voornemens is meer

windenergie in Drenthe te realiseren dan de overeengekomen 280 MW, aangezien de

twee genoemde initiatieven deze doelstelling overschrijden?

Antwoord 7

Op dit moment wordt het milieueffectrapport opgesteld, waarin één van de

alternatieven de uitwerking is van de gebiedsvisie voor dit deel van het
zoekgebied voor windenergie. Mede op basrs van het milieueffectrapport
sfe//en de betrokken ministers een ontwerp-tnpassrngsplan op. De publicatie

van het ontwerp-inpassrngsp/an is gepland begin 2014. Dan wordt ook
duidelijk hoeveel vermogen aan windenergie hier wordt geplaatst en in
hoeverre dit overeenkomt met de gebiedsvisie.

Vraaq I
lndien via de RCR meer dan 280 MW windenergie in de Veenkoloniën zal worden
gerealiseerd, is daarmee het Drentse aandeel afgedaan?

Antwoord I
Ja, in dat geval is onze doelstelling gehaald.
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Vraaq 9
Welke gevolgen zal dit hebben voor de delen van Drenthe die binnen het zoekgebied
uit de Omgevingsvisie c.q. gebiedsvisie vallen, maar buiten het gebied voor
grootschal ige windenergie?

Antwoord I
Bedoeld gebied is het zoekgebied voor windenergie in de gemeenten Emmen
en Coevorden. ln deze gemeenten zijn processen voor de realisatie van
windparken in gang gezet. ln de Ontwerp-structuurvisie windenergie Emmen
en de Ontwerp-structuurvisie Coevorden zijn locaties en gebieden voor
wind parken aangewezen. Respectievelijk het Rundeveen, Weijerswold en
Uitbreiding Europark. Deze structuuryisies worden komend najaar vastgesteld.
Daarna kunnen voor deze locaties concrete aanvragen in behandeling worden
genomen, als volgende stap naar de realisatie van windparken.

Vraas l!
Zal GS een zienswijze indienen op deze Ontwerp-structuurvisie en zo ja, Provinciale
Staten hiervan een afschrift doen toekomen?

Antwoord 10

Onze opvatting over de samenloop gebiedsvisie-rijkscoördinatie is goed
verwoord in een brief van het IPO aan de minister van l&M van 31 januari
2013. De minister van EZ heeft daar op 14 maart 2013 op gereageerd. Beide
brieven zijn als bijlage toegevoegd. Verder zijn wijvia een bestuurlijk platform
betrokken bijde uitvoering van de rijkscoördinatie voor De Drentse Monden en
Oostermoer. Dit biedt ons voldoende mogelijkheden om ons standpunt in
dezen met het rijk te bespreken.
WI zien daarom geen reden om een zienswijze in te dienen over de OsWol.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

tk/coll
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uw brief van uw kenmerk datum

31 januar¡ 2013
onderwerp

Instemming met akkoord over windenergie op land en

verkenning L6o/o duu¡zame energie

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

He! verheugt me om u te kunnen melden dat het bestuur van het Interprovinclaal Overleg (IPO) op
31 januari 2013 heeft ingestemd meL het akkoord over windenergie op land en de verkenning voor
duurzame energie, dat u op 22 januan 2013 heeft gesloten met de lPO-delegatle.
Het IPO is bijzonder ingenomen met deze impuls om de uitdaglng van de duurzame
energievoozlenlng gezamenlijk aan te pakken. Wij hebben goede venvachtlngen dat we met deze
samenwerking voortvarend aan de slag gaan om ruimte te maken voor windenergie op land en om
de voorwaarden te scheppen waarbinnen windenergieproJecten ook sneller kunnen worden
ultgevoerd.
In de komende maanden venvachten wij met u te verkennen hoe we Nederland minder afhankelijk
kunnen maken van fossiele energiebronnen. We hopen daarblj wegen open le leggen díe niet
alleen dit doel realiseren, maar ook b¡jdragen aan een herstel en versterk¡ng van de economie en
werkgelegenheid in Nederland en de lnnovatieve kracht in onze samenleving ultdagen en

stlmuleren.

In de bljlage bij deze brief treft u de tekst aan van het akkoord zoals deze was overeengekomen en

voorgelegd aan ons bestuur.

Tijdens de bespreking in het bestuur kwam het veaoek om de uitleg van punt 7 over de toepassing
van de Rijkscoördlnatieregeling in de alinea "Van 74o/o naar 760/o dltuzame energieproductíe in
2020' te verduidelijken.

ons kenmerk

REE 06036/2013

Inllchtlngen bf
Doorklesnummer

drs. M.A. van der Gaag
(070) 888 12 17
éénEUlagen
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Hierover was voorafgaand aan het IPO-bestuur nog contact geweest tussen gedeputeerde
Munniksma en plaatsvervangend directeur-generaal De Vries van het ministerie van Economische
Zaken. Zij hebben gezamenlijk geconstateerd dat het rljk wettelijk niet kan weigeren om een
melding op grond van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) in behandeling te nemen. Het
uitgangspunt is dat RCR-meldingen buiten de provinciale zoekgebieden worden afgewezen of
aangehouden.

Meldingen in de provinciale zoekgebieden zal het rijk in overleg met de betreffende provincie
onder¿oeken en zo nodig uitwerken.

Als de provincie voldoet aan de prestatienorm, dan zal de minister van Economische Zaken alleen
een RCR-inpassingsplan vaststellen als daarover overeenstemming is met de provincie, De
toepassing van RCR's zal er niet toe leiden dat een inpassingsplan boven de prestatienorm van de
provincie uitkomt of indien aanwezig, niet in overeenstemming Ís met de gebiedsvisie van de
provincie,

Als een provincie niet voldoet aan de prestatienorm kan het rijk uiteraard de RCR alsnog
toepassen.

Wij hopen met deze afspraken een voortvarende start te maken om samen te werken te werken
aan de duur¿ame energiemix voor 2020.

Een eensluidende brief hebben wij verzonden aan minister Kamp van Economische Zaken.

vrlendelijke groet,

NCIAAL OVERLEG

drs. G. Beukema

algemeen directeur
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Geachte heer Beukema,

Mede nam
wij verheu k u hierbij mee dat
in met het brief stemt het IpO

duUrzame ng voor 160lo

sämenwerking tussen Rijk en provincies. plezlerige

u heeft mij in dezerfde_bríef gevraagd orn onze afspraken nadertoe te richtenvoor wat betreft punt^7 onder de kop,,van !4o/o nail 160lo duuzameenergleproduct¡e in 2020,,. '

Punt 7 ru¡dt3 "De Rijkseoörciinatieregering wordt in goed overreg met cre provinciestoegepasÇ zoveer mogerijk rekeninf houäun¿ ."t ã" i"¡"¡lËr,:rä' tàur". van debetreffende provincie en de mate w-aarin ae provincie heeft votdaan aan deprestatiealspra ken,,.

ssen de plv, DG de heer De Vries van
iksma van de provlncie Drenthe.
ie rnijn ambtsvoorganger met de heer
provincie Drenthe heeft gemaakt en

eeld, heeft de heer De Vrles het volgende

edure wordt zorgvuldig afgemaakt.
ok het alternatief beoordeeld dat de

EZ en IenM of, en zo ja voor welk

:liï|:J:?åH!:i'" de provincie

Dit is geheel in tijn met mijn lnterpretatie van de afspraken.

Ik maak van de geregenheid gebru¡k om te reageren op het voorster dat u op

3".t",3;lî¡h2e3ilj"|. 
e-mail hieft sedaanor t*.. oF árie keer een bestuurti¡k

Ons kenme¡k
DGETM-ED / 13035388

uw kenmerk
REE06036/2O13
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Ik heb begrepen dat de heer De Vriés lnmiddèls mèt g van
de provlncle Gioningen hijäft'afgespiote¡ 4åt ziJ Oe, a een
extra. oveileg op gedepr¡tedrdd'en .ilg-riiúeã 
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bespieken.
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,

De heer J. Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen 

Datum: ! Meppel, 16 april 2013
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO inzake de ontwerp-Structuurvisie 
! ! Windenergie op land

Geachte heer Tichelaar,

GroenLinks heeft de volgende schriftelijke vragen inzake de ontwerp-Structuurvisie 
Windenergie op land.

Toelichting:
Op 28 maart 2013 hebben de Ministers van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken 
de ontwerp-Structuurvisie Windenergie op land aangeboden1 aan de Tweede Kamer. Naar 
aanleiding van de inhoud van dit ontwerp  en de aanbiedingsbrief heeft onze fractie een 
aantal vragen.

In de aanbiedingsbrief lezen wij de passage: “Daartoe wijst het kabinet gebieden aan die 
in beginsel geschikt zijn voor windenergieprojecten van ten minste 100 MW. Alle 
provincies zullen dit jaar een structuurvisie opstellen waarin de gebieden of locaties 
worden aangewezen ten behoeve van windenergieprojecten kleiner dan 100 MW. Al deze 
gebieden samen zijn nodig om het vermogen van 6000 MW te kunnen realiseren.”

Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS):
1. De verdeling tussen de provincies in IPO-verband gaat uit van een landelijk totaal van 

6000 MW windenergie in 2020. Hoe verhoudt bovenstaande passage zich tot de IPO-
verdeling en de “Afspraken overleg Rijk en IPO over wind op land van 22 januari 
20132”?

2. Houdt bovenstaande passage in dat het Kabinet van mening is dat zowel de gebieden 
in de provinciale structuurvisies als die in de structuurvisie van het Kabinet gerealiseerd 
dienen te worden?

3. Betekent dit dat de initiatieven gerealiseerd via de Rijkscoördinatieregeling (RCR) in 
mindering gebracht zullen worden op de doelstellingen voor de provincies?

4. Zo nee, mogen wij concluderen dat het Kabinet van mening is dat er meer windenergie 
in Drenthe zal worden gerealiseerd dan de 280 MW?

1 Aanbiedingsbrief onder kenmerk IENM/BSK-2013/52126, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-over-ontwerp-structuurvisie-windenergie-op-land.html

2 http://www.ipo.nl/publicaties/provincies-en-rijk-eens-over-plaatsing-windmolens

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-over-ontwerp-structuurvisie-windenergie-op-land.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-over-ontwerp-structuurvisie-windenergie-op-land.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-over-ontwerp-structuurvisie-windenergie-op-land.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/28/kamerbrief-over-ontwerp-structuurvisie-windenergie-op-land.html
http://www.ipo.nl/publicaties/provincies-en-rijk-eens-over-plaatsing-windmolens
http://www.ipo.nl/publicaties/provincies-en-rijk-eens-over-plaatsing-windmolens


Toelichting:
Op pagina 34 van de ontwerp-structuurvisie lezen wij onder het kopje 4 – Drentse 
Veenkoloniën: “Het Rijk geeft, in overleg met de betrokken provincie en gemeenten 
uitvoering aan twee initiatieven die onder de rijkscoördinatie (RCR) vallen. De gebiedsvisie 
van de provincie Drenthe wordt hierbij betrokken.”

Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS):
5. Op welke wijze zal de gebiedsvisie feitelijk worden betrokken?
6. Acht GS het door het Kabinet aangegeven gebied in de Drentse Veenkoloniën geschikt 

voor Grootschalige Windenergie (groter dan 100 MW)?
7. Moeten wij uit deze passage concluderen dat het Kabinet voornemens is meer 

windenergie in Drenthe te realiseren dan de overeengekomen 280 MW, aangezien  de 
twee genoemde initiatieven deze doelstelling overschrijden?

8. Indien via de RCR meer dan 280 MW  windenergie in de Veenkoloniën zal worden 
gerealiseerd, is daarmee het Drentse aandeel afgedaan?

9. Welke gevolgen zal dit hebben voor de delen van Drenthe die binnen het zoekgebied uit 
de Omgevingsvisie c.q. gebiedsvisie vallen, maar buiten het gebied voor grootschalige 
windenergie?

10.Zal GS een zienswijze indienen op  deze ontwerp-Structuurvisie en zo ja, Provinciale 
Staten hiervan een afschrift doen toekomen?

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers
Gabriëlle van Dinteren


