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Aan:

mevrouw G.M. van Dinteren
en de heer J.N. Kuipers

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 23 januari2013
Ons kenmerk 413.U 201 2008567
Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde over wind-
turbines in Assen

Geachte mevrouw Van Dinteren en heer Kuipers,

ln uw brief van I 1 december 2012 hebl u een aantal vragen gesteld over windturbines
in Assen. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraao 1

ls het mogelijk de Provinciale Omgevingsverordening te wijzigen, dan wel het zoekge-
bied windenergie te verruimen, teneinde de plaatsing van windmolens langs (delen

van) de A28 ook voor 2020 mogelijk te maken?

Antwoord 1

Ja.
Provinciale staten hebben de bevoegdheid de Provinciale Omgevingsvei-
ordening te wijzigen, zodat het huidige zoekgebied voor windenergie wordt
verruimd. Overigens is hiervoor op provinciaal niveau ook een besluit van pro-

vinciale staten vereist tot wijziging van de Provinciale Omgevingsvisie.
Het deel van het zoekgebied in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-
Odoorn is in 2010 afgestemd op een concept-windpotentiekaart van het
toenmalig Ministerie van VROM.

Vraao2
Door amendement 2010-18 is er geen bovengrens gesteld aan de hoeveelheid wind-
energie. ls het juist aan te nemen dat uitbreiding van het zoekgebied geen belemme-

ring oplevert voor het traject dat is ingezet met de Gebiedsvisie Windenergie?
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Antwoord 2
Nee.

De Drentse bijdrage aan de landelijke doelstelling voor windenergie van
6.000 MW in 2020, is 280 MW. Dit wordt gerealiseerd in het huidige zoekge-
bied voor windenergie. waar en hoe wij dat willen realiseren is verwoord in de
Ontwerp-Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Een uitbreiding van het zoekge-
bied op dit moment zou in het zoekgebied kunnen worden opgevat als een
signaal dat de Drentse doelstelling ook buiten het huidige zoekgebied kan
worden gerealiseerd. Dit zou een verkeerd signaal zijn, gelet op het proces
dat is ingezef op basrs van de door provinciale staten vastgestelde Omge-
vingsvisie.

wij moeten overigens wel realistisch onder ogen zien dat het Kabinet Rutte-2
de doelstelling voor duurzame energie in 2020 heeft verhoogd van 14%o naar
16%. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de huidige rijksdoetstetting
voor windenergie op land van 6.000 MW. ln dat licht zijn suggesties als van de
gemeente Assen niet alleen vanaf 2020 van belang, maar kan dit voor
Drenthe ook eerder gaan spelen.

Vraaq 3

Deelt GS onze mening dat uitbreiding mogelijkheden biedt voor het halen van de lan-
delijke doelstellingen met draagvlak?

Antwoord 3
wij verwachten dat de acceptatie van windenergie buiten het huidige zoekge-
bied zal overeenstemmen met de situatie in Emmen en coevorden. ln de ge-
meenten Aa en Hunze en Borger-odoorn heeft de rijksoverheid grote plannen
voor windparken in procedure gebracht, parallel aan het opstellen van de
Gebredsvr'sie. Dit heeft in deze gemeenten de houding van de bevorking in be-
langrijke mate negatief bei'nvloed. overigens verurijzen wijook naar ons ant-
woord op vraag 2.

Vraao 4

zijn er op voorhand bezwaren tegen het plaatsen van windmolens langs de A2g op
grond van randvoorwaarden en criteria voor toepassing van windenergie, zoals ge-
steld op pagina 53 van de Omgevingsvisie?

Antwoord 4
Nee.

Tijdens de voorbereiding van de Gebiedsvisie windenergie hebben wij meer-
dere onderzoeken laten uitvoeren. Dit heeft geleid tot aanvullende randvoor-
waarden en ontwerpuitgangspunten die in de Gebiedsvisie zijn opgenomen.
Het ligt voor de hand deze ook elders in Drenthe foe fe passe n, op het mo-
ment dat het zoekgebied wordt uitgebreid. Er is nadere studie vereist om te
kunnen aangeven wat dit betekent voor de suggesfie van de gemeente Assen
om windmolens langs de A28 te plaatsen.
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,

De heer J. Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen 

Datum: Meppel, 11 december 2012
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO

Geachte heer Tichelaar,

GroenLinks heeft de volgende schriftelijke vragen inzake windturbines Assen. 

Toelichting:
GroenLinks onderschrijft in princpe het vastgelegde zoekgebied voor grootschalige 
windenergie zoals dat door de Staten is vastgelegd in de Omgevingsvisie. Wij 
onderschrijven tevens de taakstelling om voor 2020 minimaal 200 MW en maximaal 280 
MW  aan grootschalige windenergie te realiseren in Drenthe. Desondanks zijn wij van 
mening dat het opwekken van windenergie ook buiten het zoekgebied mogelijk moet zijn 
waar dit op een verantwoorde wijze landschappelijk inpasbaar is.

In een artikel in het Dagblad van het Noorden, d.d. 7 december 2012, “Assen vecht voor 
windmolens bij A28” stelt gemeente Assen zich wederom hard te maken voor windturbines 
langs de A28. Evenals gedeputeerde Munniksma juicht onze fractie dat toe. Wij zijn echter 
van mening dat uitstel tot 2020 niet bij voorbaat noodzakelijk is. 

In dit dossier hebben we te maken met veranderde omstandigheden en voortschrijdend 
inzicht. We constateren een zekere weerstand tegen windenergie in de Veenkoloniën. 
Anderszijds zien we de aanhoudende ambitie van Assen. Dit biedt mogelijkheden voor het 
halen van onze doelstellingen mét draagvlak, zowel in Assen als de Veenkoloniën. Het is 
dus wat onze fractie betreft de moeite waard om te heroverwegen windenergie langs de 
A28 toe te staan. 

Door amendement 2010-18 is er geen bovengrens gesteld aan de hoeveelheid 
windenergie. Hierdoor hoeft uitbreiding van het zoekgebied geen belemmering op te 
leveren voor het traject dat is ingezet met de Gebiedsvisie Windenergie. Eventuele 
realisatie van windenergie buiten dit oorspronkelijke zoekgebied kan, indien noodzakelijk,  
gebruikt worden om ontwikkeling daarvan binnen het zoekgebied te temporiseren, mét 
behoud van de oorspronkelijke doelstellingen.

Uiteraard zal plaatsing van windmolens zorgvuldig moeten worden beoordeeld, en moeten 
voldoen aan de criteria zoals gesteld in de Omgevingsvisie. 



Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS):
1. Is het mogelijk de Provinciale Omgevingsverordening te wijzigen, dan wel het 

zoekgebied windenergie te verruimen, teneinde de plaatsing van windmolens langs 
(delen van) de A28 ook vóór 2020 mogelijk te maken?

2. Door amendement 2010-18 is er geen bovengrens gesteld aan de hoeveelheid 
windenergie. Is het juist aan te nemen dat uitbreiding van het zoekgebied geen 
belemmering oplevert voor het traject dat is ingezet met de Gebiedsvisie 
Windenergie? 

3. Deelt GS onze mening dat uitbreiding mogelijkheden biedt voor het halen van de  
landelijke doelstellingen mét draagvlak?

4. Zijn er op  voorhand bezwaren vanuit tegen het plaatsen van windmolens langs de 
A28 op grond van de randvoorwaarden en criteria voor toepassing van windenergie, 
zoals gesteld op pagina 53 van de Omgevingsvisie?

5. Is GS bereid een voorstel, zoals genoemd in vraag 1, te doen aan Provinciale 
Staten?

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers
Gabriëlle van Dinteren

Bijlagen (3):
- Artikel Dagblad van het Noorden, 7 december 2012: “Assen vecht voor windmolens bij 

A28”;
- Pagina 53 van de Omgevingsvisie Drenthe;
- Amendement 2010-18, Provinciale Staten d.d. 2 juni 2010.
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‘Grounds for Change’
Wij handelen vanuit de ‘Grounds for Change-filosofie’. Omdat duurzame-energiesystemen om meer ruimte 
vragen en meer zichtbaar zijn in het landschap, vraagt dit om een nieuwe kijk op de toepassing ervan. In de 
‘Grounds for Change-filosofie’ staat het besef centraal dat onze samenleving moet wennen aan moderne 
landschappen (die ontstaan door het toepassen van bijvoorbeeld windenergie) en aan een intensiever gebruik 
van de ondergrond. Dit gewenningsproces gaat gepaard met de nodige weerstand in de samenleving.  
Wij kiezen daarom voor zorgvuldige landschappelijke inpassing, heldere communicatie en informatie-
verstrekking en transparante besluitvorming.

Energie en ruimtelijke ontwikkelingen
Bij de ruimtelijke inrichting van onze provincie is het bereiken van de energiedoelstellingen een van de 
leidende principes. Vooral als het gaat om bedrijventerreinen en woningbouw. In de regionale afstemming 
over bedrijventerreinen wordt het thema integraal meegenomen. Bij woningbouw en energiebesparing in de 
bebouwde omgeving, gelden de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het energieakkoord tussen 
Noord-Nederland en de rijksoverheid (het ‘100.000 woningenplan’).  
 
Het toepassen van kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie binnen de bebouwde 
kom, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Toepassing van kleinschalige installaties daarbuiten 
zijn toegestaan, voor zover ze passen in het landschap. 
 
Grootschalige energiesystemen moeten in onze optiek geconcentreerd worden op daarvoor aangewezen 
locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en nabij 
Essent Milieu in Wijster. Op deze terreinen zien we ook kansen om energieproducenten en -consumenten 
aan elkaar te koppelen (energiecascadering). De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken 
(ETP) aangeduid (kaart 1, Visie 2020).

Windenergie
Omdat de maat en de schaal van het landschap van een groot deel van de gemeenten Emmen en Coevorden, 
en van het oostelijke veenkoloniale gebied, zich het beste voor windenergie leent, kan in dit gebied worden 
gezocht naar geschikte locaties voor windturbineparken (zie kaart 8a “Zoeklocatie grootschalige Windenergie”). 
Buiten het aangegeven gebied (kaart 8a) sluiten wij de toepassing van windenergie na 2020 niet helemaal uit. 
Wel dienen ook deze plannen te voldoen aan de voorwaarden zoals die hierna zijn verwoord met betrekking 
tot het zoekgebied grootschalige windenergie (kaart 8a), met uitzondering van de opstelling van kleine 
windenergie-installaties binnen het bebouwde gebied (niet zijnde buitengebied), passend bij de bestaande 
bebouwings- en/of beplantingshoogte. Dergelijke kleine installaties achten wij van gemeentelijk belang. 
 
Aan de toepassing van windenergie geven wij de volgende randvoorwaarden en criteria mee: 

Het vermogen van een windmolen dient ten minste 3 MW te bedragen;
Solitaire windmolens zijn niet toegestaan. Molens dienen ten minste in een cluster van 5 te worden gerealiseerd;
Windmolens worden in LOFAR-zone 1 uitgesloten en mogen in LOFAR-zone 2 het LOFAR-project niet 
hinderen;
Er dient rekening te worden gehouden met laagvliegroutes;
Er dient aan de natuur- en milieuwetgeving worden voldaan (o.a. Natura 2000, rode lijstsoorten, geluid, 
veiligheid);
De kernkwaliteiten dienen zoveel als mogelijk behouden te blijven. 
 
Wij stimuleren daarbij c.q. vragen initiatiefnemers te werken met organisatievormen waarin ook bewoners 
(kunnen) participeren. Ook zien wij de ontwikkeling van windenergieprojecten door de landbouwsector als 
een kansrijke tweede tak. 
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Assen vecht voor windmolens bij A28Assen v
3 Wethouder haalt oud
plan voor windmolens
langs A28 uit de kast

Assen De gemeente Assen gaat

Door Maaike Wind
en Henk Wollerich
Assen De gemeente Assen gaat
zich hard maken voor windturbi-
nes langs de A28. De Drentse
hoofdstad wil energieneutraal
worden en alle benodigde energie
zelf opwekken. Naast zonnecollec-
toren, biovergisting en aardwarmte
horen daar windmolens bij, zegt
wethouder Alex Langius (Chris-
tenUnie).
De bouw van windmolens is in

strijd met het provinciaal beleid.
Drenthewilwildgroei van turbines
voorkomen en de bouw juist con-
centreren op grootschalige parken
in het zuidoosten van de provincie
en in de Veenkoloniën. Na 2020 is
er echter wel ruimte, zo laat gede-
puteerde Rein Munniksma (PvdA)
in reactie weten.
Munniksma juicht het toe dat

Assen staat te trappelen. "Het is
goed dat de gemeente het voor-

touw neemt en hierovermet de be-
woners in gesprek gaat. Mochten
de plannen elders in Drenthe niet
doorgaan of moeten we na 2020
meer windenergie realiseren, dan
is Assen er planologisch klaar voor.
Regeren is vooruitzien."
Drie jaar geleden al deed Assen

een poging toestemming te krijgen

voor de bouwvan achtwindmolens
van ruim 100 meter langs de stille
kant van de A28 tussen de afslagen
Assen-Zuid en Assen-Noord. De
provincie verbooddit.VolgensLan-
gius is er nu voldoende reden een
nieuwe poging te wagen.
"Iedereen kent de discussies over

de windmolens in de Veenkoloni-

en. Willen we die dingen daar wel?
En leg mij nu eens uit waarom het
bij Coevorden wel kan en waarom
het hier langs de A28 niet." Boven-
dien, vult hij aan, is Assen een stad.
"In de Veenkoloniën stap je naar
buiten en dan zie je die turbines di-
rect. Altijd, ook als je bij wijze van
spreken 20 kilometer verderop
staat. Dat is in Assen wel anders.
Als je windmolens langs de A28
zet, kun je die vanuit veel plekken
in de stad helemaal niet zien."
Langius denkt dat de inwoners

van Assen de plannen wel omar-
men. "Er is veel belangstelling voor

het onderwerp. Veel burgers zijn
bezorgd en denken aan de toe-
komst vanhunkleinkinderen." Ook
financieel ziet de wethouder geen
belemmeringen. "We zijn al druk
aan het praten met ondernemers
en financieel kan het uit."
In de optiek van Assen zal er ook

een centrale gebouwdmoetenwor-
den waar heet water wordt omge-
zet in elektriciteit. De investering
bedraagt 50 miljoen euro. "Dat is
veel geld, maar dan kun je wel
15.000 huishoudens van stroom
voorzien. Ik wil daar echt serieus
naar kijken."

dmolens bij A28vecht voor windmolens

¬ Impressies van Assen met windmolens. Beeld: Gemeente Assen


