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bijeenkomst

Geachte voorzitter/leden,

De provincie Drenthe was een aantal maanden in gesprek met het Rijk en de initia-

tiefnemers om tot een intentieverklaring voor het windpark De Drentse Monden en

Oostermoer in de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger-Odoorn te komen

ln deze brief geven wij u informatie over de stand van zaken.

Bij het gevoerde overleg was voor ons de door u vastgestelde Gebiedsvisie wind-
energie Drenthe leidend, met het accent op twee uitgangspunten:
- de daarin aangegeven gebieden en inzichten
- de maximale omvang van het beoogde windpark
Wijwilden een intentieverklaring met het Rijk en de initiatiefnemers ondertekenen,

waarin de Gebiedsvisie windenergie Drenthe als uitgangspunt was opgenomen.

Op dit punt en op het punt van de turbinekeuze konden wij geen overeenstemming

bereiken. We vinden het spijtig dat het intensieve overleg niet heeft geleid tot een

ondertekende intentieverklaring. Als gevolg van de ontstane impasse heeft minister

Kamp een aantal afspraken vastgelegd (zie bijgevoegde brief). Wij concluderen dat
deze brief in belangrijke mate tegemoet komt aan onze uitgangspunten.

Voor de te volgen procedure in het kader van de Rijkscoördinatieregeling (RCR-pro-

cedure) is het Rijk het bevoegde gezag. Besloten is dat de totale omvang van het

windpark in het noordelijk deel aanzienlijk kleiner wordt dan het maximum van de

aanvankelijke aanvragen van de initiatiefnemers (600 MW). Rijk, provincie en initia-

tiefnemers gaan nu uit van 150 MW. lndien er de komende jaren onvoldoende wind-

energie wordt gerealiseerd in het zuidelijk deel van het zoekgebied, de gemeente

Emmen en de gemeente Coevorden, kan het Rijk beslissen alsnog aanvullend

35,5 MW in het noordelijk deel van het zoekgebied te realiseren.
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ln de Gebiedsvisie windenergie Drenthe hebben we in de gemeenten Borger-Odoorn

en Aa en Hunze drie gebieden aangewezen voor het realiseren van windenergie. Een

belangrijk aandachtspunt is de ingreep in het landschap voor de inwoners. We willen

een'landschap metwind'en geen'windlandschap'. De aandachtspunten die het Rijk

in de Structuurvisie Wind op land (SWOL) heeft vastgelegd voor het gebied, komen

voor een belangrijk deel overeen met de aandachtspunten in de Gebiedsvisie wind-

energie Drenthe. Het betreft punten als horizonbeslag, aantasting van de karakteris-

tieke openheid, geluidshinder, slagschaduw, het beschermd dorpsgezicht

Annerveenschekanaal en de wisselwerking tussen locaties waar windturbines
geplaatst worden (ruimtelijk-visuele interferentie). Het Rijk zal bij het opstellen van het

Rijksinpassingsplan de verkregen inzichten en de drie gebieden uit de gebiedsvisie in

de belangenafweging betrekken. Het RIVM zal begin januari 2014 de resultaten van

de studie over de effecten van geluid op de gezondheid van omwonenden van wind-

turbines presenteren. Op dit thema hebben wij Platform Storm aangegeven in gesprek

te willen blijven.

We realiseren ons dat, bij de huidige stand van de techniek voor windturbines op land,

de huidige drie locaties in de gebiedsvisie waarschijnlijk onvoldoende ruimte bieden

om tot een opgesteld vermogen van 150 MW te komen. Het Rijk geeft in het ontwerp

van de Structuurvisie Wind op zee echter aan snel tot verdere innovatie en lagere

productiekosten te komen. Aspecten die wellicht ook een doorwerking bijwind op land

kunnen krijgen.

De brief van het Rijk geeft helderheid over de benodigde inspanningen voor het zuide-

lijke deel van het zoekgebied. Dit sluit overigens aan bij het beleid dat in de Gebieds-

visie windenergie Drenthe is vastgelegd. Met het besluit over de omvang van het

windpark De Drentse Monden en Oostermoer kunnen we, in lijn met de afspraken

gemaakt in de Gebiedsvisie windenergie Drenthe, afspraken maken met de ge-

meenten Emmen en Coevorden over de verdeling van de resterende opgave van

135,5 MW in deze gemeenten. Voor 1 januari 2015 dient u, Provinciale Staten, zoals

door minister Kamp in de brief gesteld een besluit te nemen over de verdeling hiervan.

Wij achten de zorg voor de inwoners van het gebied van groot belang. Wij blijven

streven naar optimale inpasbaarheid en voldoende mogelijkheden voor participatie en

gebiedsontwikkeling met de vastgestelde Gebiedsvisie windenergie Drenthe als uit-

gangspunt. Hiertoe zien wij een actieve rol weggelegd voor de door het Rijk in te

stellen stuurgroep, waarbij betrokken partijen naar ons oordeel de verantwoor-

delijkheid op zich moeten willen nemen om parallel aan de formele procedures in-

vulling te geven aan het gebiedsproces met onder meer ondernemers en bewoners.

Graag informeren wij u tijdens een bijeenkomst nader over dit onderwerp. Hiervoor
ontvangt u binnenkort een uitnodiging.

Hoogachtend,

G

WA

Staten van Drenthe,

secretaris , voorzitter
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Windpark Drenthe

Geachte heer Tichelaar,

Sinds enige tijd vinden er gesprekken plaats tussen het Rijk (Ministeries van
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu), de provincie Drenthe en de
initiatiefnemers van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de
provincie Drenthe. Dit windpark valt onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) die
sinds juni 2011 loopt.

In deze gesprekken zijn de mogelijkheden verkend om te komen tot een
gezamenlijke intentie over de omvang van het beoogde windpark De Drentse
Monden en Oostermoer met inachtneming van de wettelijke kaders en procedures
Partijen hebben het oogmerk om te komen tot een vast te stellen opgesteld
vermogen van minimaal 150 MW en maximaal 185,5 MW.

Uit deze gesprekken komt naar voren dat van provinciewege wordt gehecht aan
de uitgangspunten van de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe. Voor de
initiatiefnemers is verwezenlijking van het eigen initiatief het uitgangspunt. Door
het Rijk ten slotte wordt het bereiken van de nationale doelstelling voor
windenergie belangrijk gevonden.

Zoals bekend is het kader waarmee rekening moet worden gehouden voor de
realisatie van dit windpark de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in het bijzonder de
RCR, de Wet milieubeheer (MER), de (ontwerp) Structuurvisie Windenergie op
Land en de afspraken Rijk-IPO over windenergie op land van 22 januari 2013.

Binnen de afspraken Rijk-IPO heeft de provincie Drenthe zich geconformeerd aan
het realiseren van 285,5 MW in het gehele Drentse zoekgebied voor windenergie.
De provincie Drenthe zal de realisatie hiervan ruimtelijk planologisch vastleggen in

de provinciale omgevingsvisie voor l januari 2O74.Daarbij is het de bedoeling om
in het gebied De Drentse Monden en Oostermoer 150 MW te realiseren en in het
resterende Drentse zoekgebied (het'zuidelijke deel') 135,5 MW, zodat dit in totaal
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resulteert in 285,5 MW windenergie in Drenthe. De provincie Drenthe zal voor 1
januari 2015 met een besluit van provinciale staten vasileggen waar de opgave
van de resterende 135,5 MW (naast de 150 MW in het gebied De Drentse Monden
en Oostermoer) windenergie planologisch concreet wordt ingevuld. Over de exacte
invulling zal de provincie Drenthe vanaf l juli 2015 jaarlijks rapporteren aan het
Rijk' Indien uit de rapportage of anderszins blijkt dat er onvoldoende uitzicht
bestaat op de realisatie van een opgesteld vermogen van 135,5 MW voor 2o2o in
het'zuidelijke deel' van het Drentse zoekgebied, kan het Rijk overgaan tot een
Rijksinpassingsplan van maximaal 185,5 MW in het windpark De Drentse Monden
en oostermoer, teneinde het tekort in het 'zuidelijke deel'te compenseren. Het
Rijk zal hierover eerst overleggen met de provincie Drenthe en advies van een
deskundige objectieve derde inwinnen. Het Rijk zal nimmer meer vaststellen dan
het tekort in het 'zuidelijke deel'tot een maximum van 35,5 MW, Indien dit niet
leidt tot de totale opgave van 285,5 MW windenergie in Drenthe zal de provincie
de resterende opgave op andere plekken in de provincie Drenthe realiseren.

Het Rijk hecht eraan om op versnelde en zorgvuldige wijze te komen tot een
inpassingsplan (planologische module) en vergunningverlening
(uitvoeringsmodule) voor het windpark. Een milieueffectrapportage is vereist om
de milieueffecten en alternatieven van het voorgenomen windpark in beeld te
brengen. De procedure voor de milieueffectrappoftage is inmiddels gestart.

In het bestuurlijk platform dat voor het RCR-proces is ingesteld, is op 16 mei
2013 overeengekomen dat de'overall'best scorende variant III uit het plan-MER
in het project-MER nader op milieueffecten zal worden onderzocht. Deze variant
betreft de zogenoemde extensieve variant waarbij in het plangebied circa 255 MW
aan windenergie zou kunnen worden ingepast. Zoals hiervoor reeds aangegeven,
heb ik overigens het voornemen om het beoogde windpark De Drentse Monden en
oostermoer te beperken tot minimaal 150 MW en maximaal 1g5,5 MW, verder
hecht het Rijk eraan te benadrukken dat naast de milieuefÍecten en de
businesscase van de initiatiefnemer ook de drie gebieden uit de Gebiedsvisie en
de daaruit verkregen inzichten belangrijke elementen zullen zijn bij de afweging
ten behoeve van de besluitvorming voor het ontwerp Rijksinpassingsplan. Het Rijk
spant zich in om de drie gebieden uit de Gebiedsvisie als eerste stap te
verken nen.

De door het Rijk in te stellen stuurgroep RCR Drentse Veenkoloniën zal de
uitwerking verder ter hand nemen, met aandacht voor onder meer de
informatievoorziening voor de bewoners in en rondom het RCR-gebied, de
invulling van gebiedsontwikkeling en pafticipatie en de afronding van een
zorgvuldige MER-studie, waarbij om keuzes te kunnen maken in ieder geval de
eftecten van de 255 MW van de extensieve variant onderzocht zullen worden.

D¡rectoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en
Duurzaamheid
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Ik hoop met deze bríef voldoende te hebben aangegeven dat het Rijk de
bovenbedoelde inzichten en de drie gebieden uit de Gebiedsvisie serieus
meeweegt bij de besluitvorming voor het ontwerp Rijksinpassingsplan. Het blijft
echter uiteindeliJk een besluit van mij en de Minister van Infrastructuur en Milieu

voor welk altenratief een i
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Bijlage(n)
Tijdens het wetgevingsoverleg van 11 novemberjl. heb ik toegezegd uw Kamer 1

te informeren over windenergie in de provincie Drenthe.

De afgelopen periode hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het Rijk, de
provincie Drenthe en de initiatiefnemers over windpark De Drentse Monden
en Oostermoer. De uitkomst daarvan is als volgt.

• Het Rijk gaat door met de in 2011 gestarte rijkscoördinatieregeling (RCR) voor
windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

• Het kader voor de realisatie van het windpark is de Wet ruimtelijke ordening
(Wro), in het bijzonder de RCR, de Wet milieubeheer (MER), de (ontwerp)
Structuurvisie Windenergie op land en de afspraken Rijk-IPO over windenergie
op land van 22januari 2013.

• Binnen dit kader is het de bedoeling om een windpark met een omvang van
minimaal 150 MW te realiseren. De omvang kan onder voorwaarden oplopen
tot maximaal 185,5 MW. Uitgangspunt bij de studie naar de milieueffecten is
de variant waarbij maximaal 255 MW zou kunnen worden ingepast.

• Bij de uiteindelijke besluitvorming omtrent het rijksinpassingsplan zal het Rijk
alle relevante belangen, waaronder die van de initiatiefnemers (businesscase)
en de provincie (gebiedsvisie), meewegen.

Bijgaand ontvangt u een afschrift van mijn brief van 20 december 2013 inzake
windpark Drenthe die ik mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu
heb gezonden aan de heer 3 Commissaris van de Koning van de
provincie Drenthe. In deze brief zijn bovengenoemde punten opgenomen.

(w.g.) H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
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