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Onderwerp:Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Geachte voorzitter/leden,

U ontving een brief van 29 januari 2014 van de gemeente Aa en Hunze en de ge-

meente Borger-Odoorn, naar aanleiding van de brief van de minister van Econo-

mische Zaken d.d. 20 december 2013 betreffende de realisatie van het windpark
De Drentse Monden en Oostermoer.
De brief van de minister is door u besproken tijdens de vergadering van de Staten-
commissie Omgevingsbeleid van 12februari 2014 en daarbij is ook bovengenoemde

brief van de gemeenten als ingekomen stuk betrokken.

ln bijgaande brief aan de gemeenten geven wij informatie daarover als antwoord op

hun brief. De antwoordbrieven aan beide gemeenten doen wij u hierbijter informatie

toekomen. Deze brieven hebben we ter kennisneming ook verstuurd aan de minister
van Economische Zaken en de minister van lnfrastructuur en Milieu.

Over het vervolgproces en het overleg daarover met de vier gemeenten in het Drentse

zoekgebied kunnen we u het volgende mededelen.

Recentelijk is met de gemeenten afgesproken dat we de in de Gebiedsvisie windener-
gie Drenthe afgesproken evaluatie van de gemaakte afspraken in de gebiedsvisie (zie

bladzijde 26 van de Gebiedsvisie) door een extern bureau laten uitvoeren.

De provincie fungeert hiervoor als opdrachtgever. Rekening houdend met de besluit-

vorming die rond de zomer aan u wordt voorgelegd over de verdeling van de totale
opgave 285,5 MW in het Drentse zoekgebied, is het bureau tevens gevraagd te leve-

ren:

- een zogenaamde quick scan als bouwsteen voor de besluitvorming over de verde-

ling van 285,5 MW
- een Regieplan dat inzicht moet geven in:

- de vervolgstappen en de (mogelijke) rollen daarin van de verschillende partijen;
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de consequenties van een eventueel op te stellen Provinciaal lnpassingsplan,

dan wel het moeten voeren van een Provinciale Coördinatieregeling en de

eisen die dit stelt aan de provinciale (ruimtelijke) kaders en de organisatie;

de kaders en randvoorwaarden voor in te stellen Parkfondsen om gekoppeld

aan de plaatsing van de windturbines ook andere opgaven in de desbetreffende
gebieden te realiseren. De provincie kan bij koppelingen met provinciale doelen

daarbij in voorkomende gevallen ook overwegen om zelf aan de Parkfondsen te
gaan deelnemen.

Zoals beschreven streven wij ernaar rond de zomer met een totaalpakket aan voor-

stellen op de bovengenoemde aspecten voor besluitvorming bij u terug te komen.

Dit vormt dan ook de basis voor de reactie die wij als provincie moeten geven op de

brief van 20 december 2013 van de minister van Economische Zaken over de verde-
ling van 285,5 MW windenergie in het Drentse zoekgebied

Hoogachtend

n van Drenthe,

, secretaris

Bijr

brief aan Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze

brief aan Burgemeester en Wethouders van Borger-Odoorn
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Geacht college,

De minister van Economische Zaken zond een brief aan ons over de realisatie van het
windpark in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, gedateerd 20 december
2013. Naar aanleiding daarvan zond u, samen met het college van Burgemeester en

Wethouders van Borger-Odoorn, op 29 januari 2014 een brief aan Provinciale Staten
van Drenthe over het desbetreffende windpark De Drentse Monden en Oostermoer.
U geeft een historisch overzicht van de provinciale besluitvorming en u meldt dat u per

brief uw teleurstelling over het besluit van de minister aan hem kenbaar zult maken.
Ten slotte vraagt u aan Provinciale Staten van Drenthe zich uit te spreken over de
situatie. ln deze brief geven wij u antwoord en wij zenden dit antwoord ook aan de
gemeente Borger-Odoorn, met afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe, aan het
Bestuurlijk Platform RCR-windpark De Drentse Monden en Oostermoer, aan de
minister van Economische Zaken en de minister van lnfrastructuur en Milieu.

Op 12 februari 20'14 besprak de Statencommissie Omgevingsbeleid de brief van de
minister en daarbij is uw brief betrokken. Het concept van de samenvatting van die
bespreking doen wij u hierbij ter informatie toekomen.

Nu er duidelijkheid is gegeven door het Rijk over het betrekken van de Gebiedsvisie
windenergie Drenthe bij het proces en over de omvang van het windpark, spreken wij
de hoop en de ven¡vachting uit dat wij als provincie met u als gemeente gezamenlijk
constructief samenwerken aan een zorgvuldig realisatieproces. Voor ons is en blijft de
samen met u opgestelde Gebiedsvisie windenergie Drenthe vertrekpunt voor onze
inbreng daarbij. Wij wijzen u erop dat de minister in zijn brief benadrukt dat, naast de
milieueffecten en het bedrijfsplan van de ínitiatiefnemers, ook de drie gebieden uit de
Gebiedsvisie windenergie Drenthe en de daaruit verkregen inzichten, belangrijke ele-
menten zullen zijn bij de afweging ten behoeve van de besluitvorming voor het ont-
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werp Rijksinpassingsplan. Het Rijk spant zich in om de drie gebieden uit de gebieds-

visie als eerste stap te verkennen.
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 aan-
dachtspunten in de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Het betreft punten als horizon-

beslag, aantasting van de karakteristieke openheid, geluidshinder, slagschaduw, het

beschermd dorpsgezicht Annerveenschekanaal en de wisselwerking tussen locaties

waar windturbines geplaatst worden (ruimtelijk-visuele interferentie).

Wat betreft het vervolgproces staan de stappen beschreven in de Gebiedsvisie wind-
energie Drenthe op bladzijde 26:

1. Tot 1 januari 2014 hadden gemeenten de tijd om de ontwerp-structuurvisies, met
de locaties en gebieden voor de windparken ter inzage te brengen (zogenaamde

eerste fase).
2. Na een evaluatie van deze eerste fase begin 2014 wordt de balans opgemaakt.

3. Op grond daarvan wordt dan het resterende deel van de doelstelling weggezet op
locaties die daar het meest voor in aanmerking komen, op basis van de gezamen-

lijke verantwoordelijkheid van de vijf betrokken overheden.
4. lndien de gemeenten hierbij in gebreke blijven, zal de provincie de procedure star-

ten voor een provinciaal inpassingsplan.

ln reactie op de brief van de minister van Economische Zaken van 20 december zul-

len wij rond de zomer een voorstel doen aan Provinciale Staten over de verdeling van

285,5 MW windenergie in het Drentse zoekgebied. Het besluit over de ruimtelijke re-

servering en verdeling binnen het zoekgebied wordt door ons vóór 1 januari 2015

voorgelegd aan het Rijk.

Het Rijk geeft aan dat het bestuurlijke platform de uitwerking oppakt en dat het Rijk

daarbij met u en ons inhoudelijk wil samenwerken, 'met aandacht voor onder meer de
informatievoorziening voor de bewoners in en rondom het RCR-gebied, de invulling

van gebiedsontwikkeling en participatie en de afronding van een zorgvuldige MER-

studie'.

Wij zien uit naar een constructieve samenwerking met u in het bestuurlijk platform om

zoals ook op bladzijde 1B bij Uitvoeringsactie is verwoord in de SWOL, in overleg met

het Rijk en de initiatiefnemers te komen tot een zorgvuldige inpassing van het wind-
park De Drentse Monden en Oostermoer.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

I secretaris

Bijlage: concept-samenvatting Statencom m issie Om gevi ngsbeleid
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Onderwerp: Windpark

Geacht college,

De minister van Economische Zaken zond een brief aan ons over de realisatie van het
windpark in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, gedateerd 20 december
2013. Naar aanleiding daarvan zond u, samen met het college van Burgemeester en

Wethouders van Aa en Hunze, op 29 januari 2014 een brief aan Provinciale Staten
van Drenthe over het desbetreffende windpark De Drentse Monden en Oostermoer.
U geeft een historisch overzicht van de provinciale besluitvorming en u meldt dat u per

brief uw teleurstelling over het besluit van de minister aan hem kenbaar zult maken.
Ten slotte vraagt u aan Provinciale Staten van Drenthe zich uit te spreken over de
situatie. ln deze brief geven wij u antwoord en wij zenden dit antwoord ook aan de
gemeente Aa en Hunze, met afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe, aan het
Bestuurlijk Platform ROR-windpark De Drentse Monden en Oostermoer, aan de
minister van Economische Zaken en de minister van lnfrastructuur en Milieu.

Op 12 februari 2014 besprak de Statencommissie Omgevingsbeleid de brief van de
minister en daarbij is uw brief betrokken. Het concept van de samenvatting van die
bespreking doen wij u hierbij ter informatie toekomen.

Nu er duidelijkheid is gegeven door het Rijk over het betrekken van de Gebiedsvisie

windenergie Drenthe bij het proces en over de omvang van het windpark, spreken wij
de hoop en de veruvachting uit dat wij als provincie met u als gemeente gezamenlijk

constructief samenwerken aan een zorgvuldig realisatieproces. Voor ons is en blijft de

samen met u opgestelde Gebiedsvisie windenergie Drenthe vertrekpunt voor onze

inbreng daarbij. We wijzen u erop dat de minister in zijn brief benadrukt dat, naast de
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milieueffecten en het bedrijfsplan van de initiatiefnemers, ook de drie gebieden uit de

Gebiedsvisie windenergie Drenthe en de daaruit verkregen inzichten, belangrijke ele-

menten zullen zijn bij de afweging ten behoeve van de besluitvorming voor het ont-
werp Rijksinpassingsplan. Het Rijk spant zich in om de drie gebieden uit de gebieds-

visie als eerste stap te verkennen.
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 aan-

dachtspunten in de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Het betreft punten als horizon-

beslag, aantasting van de karakteristieke openheid, geluidshinder, slagschaduw, het

beschermd dorpsgezicht Annerveenschekanaal en de wisselwerking tussen locaties

waar windturbines geplaatst worden (ruimtelijk-visuele interferentie).

Wat betreft het vervolgproces staan de stappen beschreven in de Gebiedsvisie wind-
energie Drenthe op bladzijde 26:

1. Tot 1 januari 2014hadden gemeenten de tijd om de ontwerp-structuurvisies, met

de locaties en gebieden voor de windparken ter inzage te brengen (zogenaamde

eerste fase).
2. Na een evaluatie van deze eerste fase begin 2014 wordt de balans opgemaakt.

3. Op grond daarvan wordt dan het resterende deel van de doelstelling weggezet op

locaties die daar het meest voor in aanmerking komen, op basis van de gezamen-

lijke verantwoordelijkheid van de vijf betrokken overheden.
4. lndien de gemeenten hierbij in gebreke blijven, zal de provincie de procedure

starten voor een provinciaal inpassingsplan.

ln reactie op de brief van de minister van Economische Zaken van 20 december
zullen wij rond de zomer een voorstel doen aan Provinciale Staten over de verdeling

van 285,5 MW windenergie in het Drentse zoekgebied. Het besluit over de ruimtelijke

reservering en verdeling binnen het zoekgebied wordt door ons vóór 1 januari 2015

voorgelegd aan het Rijk.

Het Rijk geeft aan dat het bestuurlijke platform de uitwerking oppakt en dat het Rijk

daarbij met u en ons inhoudelijk wil samenwerken, 'met aandacht voor onder meer de

informatievoorziening voor de bewoners in en rondom het RCR-gebied, de invulling

van gebiedsontwikkeling en participatie en de afronding van een zorgvuldige MER-

studie'.

Wij zien uít naar een constructieve samenwerking met u in het bestuurlijk platform om

zoals ook op bladzijde 18 bij Uitvoeringsactie is verwoord in de SWOL, in overleg met

het Rijk en de initiatiefnemers te komen tot een zorgvuldige inpassing van
park De Drentse Monden en Oostermoer.

Hoogachtend,

Gede e Staten van Drenthe,

secretaris

wind-

--.\---

envatting Statencommissie Omgevingsbeleid

voorzitter



9. Afspraak RCR-procedure windenergie Drenthe; brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 7 januari 2014 
 
Op dit agendapunt hebben zich 5 inspreker aangemeld (de bijdragen van de inspreker zijn bij de 
samenvatting gevoegd) 
 
Samenvattende reacties van de fracties 
D66  
De drie huidige locaties bieden onvoldoende ruimte voor 150 MW, als dit toen al de conclusie was hoe 
moet het dan als er nog 35,5 MW bij moet? Wat betreft de communicatie, hoe is het met de 
toezegging met de inwoners in gesprek te gaan en eventueel gebiedsmediation? Verder geeft de 
fractie aan dat na september meerdere keren is toegezegd dat er ruimte is voor gesprek over 
uitbreiding zoekgebieden o.a. bij de gebiedsvisies en de energiepotentiekaart 
PvdA  
Er blijven een aantal punten van zorg en hebben het RIVM rapport nog steeds niet ontvangen. Rijk 
heeft besloten 150 voor Borger-Odoorn i.p.v. 120. Wat is precies afgesproken tussen gemeentes en 
provincie? Als er sprake is van solidariteit dan ook buiten het gebied van het noorden kijken. In de 
brief van minister Kamp staat dat provincie eventueel zelf kan beslissen. Hoe gaat het overleg tussen 
provincie en gemeentes.  
CDA 
Brief minister is duidelijken de motie van D66 is niet aangenomen dus 
zoekgebied blijft zoals het is. Opdracht aan gedeputeerde is aan de voorkant in de stuurgroep onze 
voorwaarden vastleggen. Windvisie is vastgesteld en de twee moties moeten worden uitgevoerd. 
Probleem is dat de verdeling al op 1 januari 2015 klaar moet zijn. Hoe gaat de provincie dat 
regisseren en welke rol spelen PS nog in dat dossier?  
SP 
Opgelucht dat het niet meer geworden is. Het gebruik van fossiele energie temperen is duidelijk. Geen 
opslag CO2, dan zijn windturbines noodzakelijk. Compensaties 
hiervoor hogere prioriteit dan andere compensaties.  
VVD 
Kan aansluiten bij CDA, met elkaar besloten 285,5te plaatsen in zoekgebied. Invloed op verdeling 
285, 5 MW, kan college al mededelingen doen over de gesprekken die zijn geweest heeft de 
stuurgroep nog invloed?  
PVV 
Insprekers hebben goed verwoord hoe ze zich voelen. Geen overeenstemming in gesprekken en 
geen intentie verklaring getekend. Geschilpunt blijft omvang en plaatsing. Voor PVV blijft 
gezondheidsaspecten voor omwonenden belangrijk.  
GL 
150 MW voor Aa en Hunze/ Borger-Odoorn is maximum.  
CU 
Wil weten hoe de inwoners een rol krijgen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
 
Bij brief van 20 december 2013 heeft het ministerie van EZ de RCR procedure van toepassing 
verklaard op Borger-Odoorn en Aa en Hunze daar is een totale opgave van 150 en dit wijkt af van 
onze visie. Verdeling Emmen/Coevorden is 60/40 rest nog 35,5 MW daar zijn we over in gesprek met 
de vier gemeentes. Op 29 januari voor de eerste keer het bestuurlijk platform bijelkaar. Hoe nu 
gezamenlijk verder? Betrokkenheid van de bewoners is erkend en ook de samenstelling van een 
platform is aan de orde geweest. Platform RCR voor Aa en Hunze en Borger-Odoorn. EZ heeft aan de 
provincie gevraagd hoe zij invulling kunnen geven aan de betrokkenheid van de bewoners. Het 
rapport van RIVM wordt meegenomen in het bestuurlijk platform. Verder wordt gekeken naar 
compensatie, planschade en de mogelijkheden voor werkgelegenheid en verduurzaming. 
 
 
 


