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Onderwerp: Evaluatie en vervolg realisatie Gebiedsvisie windenergie

Geachte voorzitter/leden,

Wijzonden u op 16 april2014 een brief, kenmerk 1613.212014002094, waarin wij u
informeerden over het vervolgproces met betrekking tot het realiseren van de Drentse

taakstelling voor windenergie van 285,5 MW. Door middel van deze brief informeren

wij u over de voortgang, de richting van het regieplan en de planning.

Windenergie is een van de bronnen voor het realiseren van 14o/o hernieuwbare ener-
gie in 2020 in Drenthe. Het lnterprovinciaal Overleg (lPO) en het Rijk maakten afspra-
ken over het realiseren van 6.000 MW windenergie op land in 2020.Die afspraak is

ook opgenomen in het landelijke energieakkoord van 2013. Hierbinnen is de Drentse

taakstelling voor windenergie 285,5 MW.

ln het provinciale omgevingsbeleid is de realisatie van windenergie opgenomen bij de

vaststelling van de Omgevingsvisie Drenthe door uw Staten in 2010. Hierin is het

zoekgebied voor de realisatie van windenergie aangegeven, ln juni 2013 stelden uw

Staten de Gebiedsvisie windenergie Drenthe vast, waarin dat zoekgebied is verfijnd

en uitgewerkt. Daarin opgenomen is de taakstelling voor realisatie van 285,5 MW in

het zoekgebied, conform de landelijke afspraken.
Met het vaststellen van het zoekgebied in 2010 is voldoende ruimte gereserveerd voor
het realiseren van de Drentse taakstelling.

De gebiedsvisie is opgesteld samen met de vier gemeenten waarin het zoekgebied

ligt:Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Over het proces van de

realisatie is daarin bepaald, dat begin 2014 mel een evaluatie de balans wordt opge-
maakt van de planologische besluitvorming.
Minister Kamp heeft de provincie Drenthe bij uitzondering de tijd gegeven om voor
januari 2015 met een PS-besluit te komen hoe de resterende 135,5 MW in het zuide-
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lijk deel van het zoekgebied (Emmen en Coevorden) wordt verdeeld. Om hieraan te
voldoen, hebben wij als vervolgstap de in de gebiedsvisie genoemde evaluatie extern
laten opstellen.

Evaluatie
Wij hebben ingestemd met de Evaluatie Gebiedsvisie windenergie Drenthe, zoals
deze is besproken in de Stuurgroep voor de Gebiedsvisie op 10 juni 2014, door de bij
de gebiedsvisie betrokken overheden. De belangrijkste conclusies zijn:
- de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn krijgen met de minimale omvang

van 150 MW van het windpark vallend onder de RcR-procedure een fors deel van
de taakstelling voor hun rekening;

- de gemeente Coevorden heeft de gemaakte afspraken gerealiseerd en zal tijdig
40 MW realiseren;

- de gemeente Emmen heeft niet de stappen gezet die vastgelegd zijn in de ge-
biedsvisie;

- er bestaat een onzeker vervolg voor de realisatie van de 60 MW die de gemeente
Emmen eerst mogelijk zou maken, alvorens er sprake kan zijn van een aanvullen-
de taakstelling;

- de afspraken over deze 60 MW zijn in 2006 gemaakt toen er nog sprake was van
een kleine Drentse taakstelling voor windenergie op land;

- thans heeft Emmen zich op het standpunt van een windvrije gemeente gesteld;
- daardoor is er een restopgave van 95,5 MW waarvoor betrokken gemeenten de

verantwoordelijkheid niet willen nemen;
- de provincie Drenthe zal de verantwoordelijkheid van de verdeling van de restop-

gave naar zich toe moeten trekken en kan daarbij gebruikmaken van haar rol als
bevoegd gezag op grond van de Crisis- en herstelwet.

Vervolg
Op basis hiervan worden vervolgstappen door ons bepaald. Als eerste stap vond er
bestuurlijk overleg zowel met de gemeente Coevorden als de gemeente Emmen
plaats, omdat de restopgave in deze gemeenten gerealiseerd dient te worden. ln deze
gesprekken zijn de kwantitatieve conclusies uit de evaluatie besproken en er zijn pro-
cesmatig keuzes voorgelegd aan de gemeenten. Op basis hiervan vullen wij het Re-
gieplan windenergie Drenthe verder in. Ter informatíe zenden wij u hierbij de evaluatie
Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Het regieplan werken wij op basis van de conclu-
sies van de evaluatie verder uit. Wij leggen het regieplan daarna aan u voor, zodat het
kan worden behandeld in de Statenvergadering van 24 september 2014.

Hoogachtend,

Ged van Drenthe,

, secretaris

B

coll.
valuatie Gebiedsvisie windenergie Drenthe



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie 1e fase Gebiedsvisie windenergie Drenthe   
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1 Doel en inhoud evaluatie 
  

De provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Aa en Hunze en 

Borger-Odoorn hebben het bureau Omniplan gevraagd de evaluatie van de eerste 

fase van de Gebiedsvisie windenergie Drenthe uit te voeren zoals beschreven op 

bladzijde 26 van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie beschrijft waar en onder welke 

voorwaarden windturbines in Drenthe kunnen worden geplaatst. De resultaten van 

de evaluatie vormen de basis voor het Regieplan windenergie Drenthe, dat in 

opdracht van de provincie Drenthe wordt gemaakt en 24 september 2014 aan 

Provinciale Staten van Drenthe zal worden aangeboden.  

1.1 Aanleiding 

In de gebiedsvisie Windenergie Drenthe hebben de vijf betrokken overheden 

afgesproken om begin 2014 te evalueren en de balans op te maken. De realisatie 

van de provinciale doelstelling van 285,5 MW voor 2020 is in de gebiedsvisie in 2 

fasen verdeeld:  

• In fase 1 leggen de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en 

Emmen de locaties en gebieden voor 1 januari 2014 vast in gemeentelijke 

structuurvisies.  

• Na een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de eerste fase, wordt 

begin 2014 de balans opgemaakt.  

• Het resterende deel van de doelstelling wordt in fase 2 weggezet op locaties 

in het zoekgebied die daar het meest voor in aanmerking komen.  

1.2 Doelen 

De evaluatie is bedoeld om de balans op te maken van wat er in fase 1 is 

gerealiseerd van de gemaakte planologische afspraken en hoe groot de provinciale 

restopgave is. Daarnaast markeert de evaluatie de start van fase 2 om te komen tot 

een zorgvuldige verdeling van de totale windopgave in Drenthe. 

1.3 Inhoud 

Na een samenvatting van de kaders voor windenergie in Drenthe wordt een 

kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de eerste fase gemaakt.  

• De kwantitatieve evaluatie maakt de behaalde resultaten inzichtelijk van 

waar de provinciale doelstelling is verdeeld, wat er gerealiseerd is van de 

planologische afspraken en hoe groot de provinciale restopgave is.  

• De kwalitatieve evaluatie gaat in op de in de gebiedsvisie genoemde 

voorwaarden voor de realisering van windparken. 

 

Peildatum van deze evaluatie is 1 mei 2014. Na de conclusies op hoofdlijnen sluit 

deze evaluatie af met handvatten voor het vervolgproces. 

 

2 Samenvatting kaders windenergie 
 

Het beleid voor windenergie is volop in ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt een 

samenvatting gegeven van de belangrijkste beleidskaders van Rijk, Provincie en 

gemeenten, die van belang zijn voor realisering van windenergie in Drenthe.  
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2.1 Rijk 

De overheden willen in 2020 een totale capaciteit van 6000 Megawatt windenergie 

op land realiseren. Ook in het onlangs gesloten Energieakkoord is de doelstelling 

om in 2020 6000 MW windenergie te realiseren opgenomen. Het rijk heeft hiertoe 

een Structuurvisie Wind op Land (SWoL) gemaakt. Op 24 april is de visie 

behandeld in de Tweede Kamer. Het verkrijgen van draagvlak van bewoners bij het 

plaatsen van de windmolens staat hoog op de agenda. Een motie die het Rijk 

verzoekt bij de locatiekeuze voor grootschalige windparken in de Drentse 

Veenkoloniën de Gebiedsvisie als uitgangspunt te nemen, is aangenomen. Minister 

Kamp geeft invulling aan deze motie door, in lijn met de brief van 20 december 

2013, de drie gebieden uit de gebiedsvisie als eerste stap te verkennen. In dat 

kader is de Rijksadviseur voor het landschap gevraagd om zijn landschappelijke 

visie op de inpassing van windenergie in het plangebied van het windpark. 

 

Conform de Crisis en herstelwet is het Rijk het bevoegd gezag voor windparken 

groter dan 100 MW. In 2010 zijn twee aanvragen voor een rijkscoördinatieregeling 

(RCR) ingediend voor concrete initiatieven van grootschalig windparken (De 

Drentse Monden en Oostermoer) in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. 

Het Rijk is daarmee het bevoegd gezag voor de realisering van windenergie in het 

noorden van het zoekgebied. Eind december 2013 heeft minister Kamp, na een 

periode van intensieve gesprekken tussen provincie, initiatiefnemers en het Rijk, in 

een brief aan de provincie zijn besluiten over het windpark De Drentse Monden en 

Oostermoer, kenbaar gemaakt. Uiteindelijk is dit windpark begrensd in omvang. In 

de RCR zal minimaal 150 MW en maximaal 185,5 MW worden opgenomen. De 

provincie Drenthe zal voor 1 januari 2015 met een besluit van Provinciale Staten 

vastleggen 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. 

2.2 Provincie 

Eind 2012 zijn de provincies, verenigd in het IPO, het onderling eens geworden over 

de verdeling van 6000 MW windenergie over de 12 provincies. De provincie 

Drenthe heeft met de Rijksoverheid afgesproken dat in Drenthe 285,5 MW aan 

windenergie wordt geplaatst  

 

In haar omgevingsvisie van 2010 heeft de provincie een zoekgebied aangewezen, 

voor de realisering van deze doelstelling. Het zoekgebied ligt in de gemeenten Aa 

en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. De provincie heeft besloten dat 

de doelstelling van 285,5 MW binnen dit zoekgebied dient te worden gerealiseerd.  

 

Conform de Crisis en herstelwet (CHW) zijn Provinciale Staten het bevoegd gezag 

voor windparken van 5 tot 100 MW. Indien de gemeente ten behoeve van een 

windinitiatief het bestemmingsplan niet vaststelt of wijzigt, kan de initiatiefnemer een 

beroep doen op de provincie. Provinciale Staten zijn bevoegd een inpassingsplan te 

maken. Voor de vergunningverlening is standaard de provinciale coördinatieregeling 

van toepassing.  
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2.3 Provincie en gemeenten 

In 2011 is door de Provincie Drenthe in samenwerking met de gemeenten van het 

zoekgebied gestart met het opstellen van de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. De 

Gebiedsvisie is een uitwerking en verfijning van het provinciaal zoekgebied. Het is 

een gezamenlijk product van de provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, 

Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden en geeft aan waar en onder welke 

voorwaarden windturbines in het zoekgebied kunnen worden geplaatst. Deze 

gebiedsvisie is in de zomer van 2013 afgerond.  

 

De gebiedsvisie is een gezamenlijke bestuurlijke en politieke visie van de betrokken 

overheden over de invulling van het zoekgebied voor windenergie. Met de vier 

betrokken gemeentes is afgesproken om de locaties geschikt voor de ontwikkeling 

van windenergie voor 1 januari 2014 vast te leggen in structuurvisies. Afgesproken 

is om deze gebiedsvisie begin 2014 te evalueren. Deze evaluatie is hier nu aan de 

orde.  

 

In de gebiedsvisie zijn geen getallen opgenomen over de verdeling van de 

windopgave wel is met Emmen afgesproken dat zij in de eerste fase locaties voor 

60 MW planologisch vastlegt in een structuurvisie alvorens er sprake kan zijn van 

een aanvullende taakstelling. De gemeente Coevorden heeft uitgesproken 40 MW 

te willen realiseren op de daarvoor aangewezen locaties. Op grond van de evaluatie 

wordt het resterende deel van de doelstelling weggezet op locaties die daar het 

meest voor in aanmerking komen, op basis van de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de vijf betrokken overheden. Indien de gemeenten hierbij 

in gebreke blijven zal de provincie een procedure starten voor een provinciaal 

inpassingsplan. 
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3 Kwantitatieve evaluatie Fase 1 
 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vragen: 

Wat is er gerealiseerd van de planologische afspraken en hoe groot is de 

provinciale restopgave?  

 

Hiervoor wordt allereerst per overheid een analyse gemaakt.  

3.1 Overheden 

Provincie 

• Op 23 juni 2013 hebben Provinciale Staten de Gebiedsvisie windenergie 

Drenthe vastgesteld.  

• De provincie heeft met in acht name van de uitgangspunten en de drie 

gebieden uit de Gebiedsvisie de brief van de Minister van Economische 

Zaken d.d. 20 december 2013 geaccepteerd als het procedurele kader voor 

het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in het noordelijk deel van 

het zoekgebied. 

• De taakstelling en de Gebiedsvisie zijn opgenomen in de actualisatie van de 

omgevingsvisie, die begin 2014 ter inzage heeft gelegen. GS zullen met een 

paar aanvullingen op het gebied van Parkfonds, participatie en dialoog, de 

actualisatie van de omgevingsvisie eind mei ter besluitvorming voorleggen 

aan PS, die hierover op 2 juli beslissen.  

 

Aa en Hunze  

• Het college van Aa en Hunze heeft ingestemd met de gebiedsvisie net zoals 

de meerderheid van de commissie. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie 

niet vastgesteld. 

• Het windpark Oostermoer wordt onder de RCR ontwikkeld en door het Rijk 

wordt een inpassingsplan opgesteld. De gemeente is bevoegd gezag voor 

de Omgevingsvergunning. 

• Inzet van de gemeente is om de gebiedsvisie en de hierin opgenomen 

voorwaarden als uitgangspunt te nemen voor het rijksinpassingsplan. 30MW 

wordt door de gemeente gezien als maximum (bron brief 29-1-2014).  

 

Borger-Odoorn 

• Aan de totstandkoming van de gebiedsvisie is intensief meegewerkt door de 

gemeente. De concept-gebiedsvisie is op 15 januari 2013 tijdens een 

plenaire avond als alternatief t.o.v. het windpark Drentse Monden dat onder 

de Rijkscoordinatieregeling wordt ontwikkeld door de wethouder van Borger-

Odoorn gepresenteerd. Bij de aanwezigen was geen draagvlak voor de 

concept-gebiedsvisie.  

• De Gebiedsvisie is vervolgens niet vastgesteld door burgemeester en 

wethouders (na raadpleging raad op 13 juni 2013).  

• De raad heeft zich in de Structuurvisie Borger-Odoorn 2010 op bladzijde 29 

uitgesproken tegen realisatie van een grootschalig windmolenpark met 

tussen de 80 en 200 molens. 

• Het windpark Drentse Monden wordt onder de RCR ontwikkeld en door het 

Rijk wordt een inpassingsplan opgesteld. De gemeente is bevoegd gezag 

voor de Omgevingsvergunning.  
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• Inzet van de gemeente is om de gebiedsvisie en de daarin opgenomen 

voorwaarden als uitgangspunt te nemen voor het rijksinpassingsplan. 90 

MW wordt door de gemeente gezien als maximum (bron brief 29-1-2014). 

 

Coevorden 

• De gemeente Coevorden heeft de Gebiedsvisie windenergie Drenthe 

vastgesteld. 

• De gemeente Coevorden heeft in december 2013 haar structuurvisie 

vastgesteld en daarin twee locaties voor de ontwikkeling van windenergie 

opgenomen, onder voorwaarde dat de andere gemeenten deze ook 

vaststellen.  

• Initiatieven met betrekking tot de plaatsing van windparken zullen zich 

moeten richten op deze 2 locaties.  

• De gemeente is op dit moment in gesprek met verschillende initiatiefnemers. 

Hierbij worden de uitgangspunten in de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe 

in acht genomen en zet de gemeente in op realisatie van 40 MW. 

 

Emmen 

• In 2006 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat de gemeente Emmen 

windenergie wil en het zou om 60 MW kunnen gaan. In 2006 is met het 

college van B en W van de gemeente Emmen een afspraak gemaakt om 60 

MW in Emmen te realiseren. In 2012 is deze taakstelling onderdeel 

geworden van de Energienota Emmen. 

• Emmen zet in op één grootschalige windmolenopstelling van maximaal 60 

MW binnen het zoekgebied. Een lijn die Emmen al meerdere jaren hanteert 

en ook heeft vastgelegd in correspondentie met de provincie. 

• Het college van de gemeente Emmen heeft ingestemd met de Gebiedsvisie 

windenergie Drenthe, als bouwsteen voor de Structuurvisie Windenergie 

Emmen.  

• In de gebiedsvisie is overeengekomen dat Emmen het traject van het 

vastleggen van locaties voor windparken voor 60 MW afrondt voor 1 januari 

2014, voordat sprake kan zijn van een aanvullende taakstelling in deze 

gemeente. 

• De in aanmerking komende locaties zijn op grond van de PlanMER 

Structuurvisie Windenergie Emmen verkend.  

• In een uitgebreid (gebieds)proces heeft de gemeente de afgelopen jaren 

invulling gegeven aan de opgave. Het zogenaamde Windteam, bestaande 

uit inwoners en ambtenaren van de gemeente Emmen, heeft kennis 

verzameld en het bestuur van de gemeente uiteindelijk een advies gegeven 

over één voorkeursgebied, te weten het Rundeveen.  

• Uitgangspunt is dat de realisatie van windenergie gecombineerd wordt met 

investeringen in gebiedsontwikkeling.  

• De ontwerp Structuurvisie heeft samen met het planMER in 2013 ter inzage 

gelegen. Dit heeft geleid tot veel inspraakreacties en discussie over het 

voorkeursgebied.  

• Het college heeft op advies van de commissie besloten besluitvorming uit te 

stellen tot na de gemeenteraadverkiezingen. De planning met betrekking tot 

het vervolg van de Structuurvisie is mede afhankelijk van de nieuwe 

bestuurlijke koers van Emmen. 
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• Emmen is van mening dat er voor de restopgave ook buiten het provinciale 

zoekgebied gekeken moet worden.  

3.2 Planologische afspraken 

Er is onderscheid tussen de niet RCR gemeenten in het zuidelijke deel van het 

zoekgebied en de RCR gemeenten in het noordelijke deel. Vanuit het Rijk zijn 

duidelijke randvoorwaarden meegegeven voor de planning. Provinciale Staten 

dienen voor 1 januari 2015 aan te geven hoe de taakstelling van 285,5 MW 

planologisch wordt verdeeld. Afhankelijk van deze verdeling zal de minister 

besluiten over de uiteindelijke omvang van het windpark in het noordelijk deel van 

het zoekgebied. 

 

In de gebiedsvisie is de planologische afspraak met de gemeenten gemaakt om 

hun opgave voor wind vast te leggen in een structuurvisie, waarna het resterende 

deel van de doelstelling in het zoekgebied wordt verdeeld. De planologische 

verankering voor de gemeenten in het noorden is geregeld in de RCR. In het 

Zuiden heeft de gemeente Coevorden haar structuurvisie vastgesteld, zij vordert 

met het realiseren van concrete initiatieven. Besluitvorming in Emmen is door het 

college uitgesteld tot na de verkiezingen en is daardoor niet planologisch verankerd. 

Windenergie was een belangrijk thema bij deze verkiezingen. 

3.3 Resterende provinciale opgave 

 

Zoekgebied Gemeente(n) MW Vastgelegd in Status / Fase Te nemen ruimtelijk 

besluit 

NOORD Aa en Hunze 

/ Borger-

Odoorn 

150 (185) Brief Minister EZ, 

dd. 20-12-2013 
In m.e.r. procedure, 

aantal MW afhankelijk 

van uitkomst Zuid 

Inpassingsplan obv 

rijkscoördinatieregeling 

ZUID Coevorden 40 Structuurvisie       Locaties duidelijk, in 

gesprek met 

initiatiefnemers 

Bestemmingsplan icm 

coördinatieregeling / 

Provinciaal IP 

Emmen 60 Ontwerp 

Structuurvisie  
Onzeker, besluit over 

voorkeurslocatie 

uitgesteld.  

Bestemmingsplan icm 

coördinatieregeling / 

Provinciaal IP 

 Resterende deel doelstelling fase 2:  ca. 35,5 

 

In bovenstaande tabel is de stand van zaken op 1 mei 2014 samengevat. Het 

resterende deel van de doelstelling is 35,5 MW.  
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4 Kwalitatieve evaluatie Fase 1 
 

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden voor realisatie van windparken 

geëvalueerd. 

 

Het realiseren van de doelstelling voor windenergie in Nederland is een complex 

proces. Windenergie heeft een grote impact op de samenleving. Meer dan 135 

stichtingen en actiecomités zijn de laatste 2 jaar in Nederland opgestaan om te 

strijden tegen geplande windmolenparken. Ook in Drenthe, waar windturbines 

vergeleken met andere provincies een vrij onbekend fenomeen zijn, heeft het 

onderwerp veel aandacht van de samenleving en de overheden en levert het de 

nodige discussie en weerstand op. 

 

Vanaf 2011 hebben de betrokken overheden samengewerkt aan realisatie van de 

doelstelling van 285,5 MW. De afgelopen jaren is er intensief overleg geweest, ook 

met tegenstanders, waarbij ingezet is op een goede verdeling van de windopgave 

binnen het zoekgebied. In de gebiedsvisie zijn randvoorwaarden en 

ontwerpuitgangspunten benoemd voor de ontwikkeling van windenergie. Het gaat 

hier onder ander om maatschappelijke aspecten, zoals participatie en 

gebiedsontwikkeling. De gemeente Emmen heeft hier de meeste ervaring mee. Het 

zogenaamde Windteam, met daarin ook inwoners van de gemeente Emmen, heeft 

kennis verzameld en het bestuur van de gemeente uiteindelijk een advies gegeven 

welk gebied de voorkeur heeft om windmolens te plaatsen. Het beleid van de 

gemeente Emmen heeft als uitgangspunt dat de realisatie van windenergie 

gecombineerd wordt met investeringen in gebiedsontwikkeling.  

 

Daarnaast zijn ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd die bij de ontwikkeling van 

windenergie worden gehanteerd met daarbij aandacht voor de gezondheid van 

mensen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 3D model, om de effecten beter te 

visualiseren. Vanuit ruimtelijk perspectief is er een voorkeur voor turbines met een 

zo groot mogelijk vermogen (minder nodig, rustiger beeld). De betrokken overheden 

streven in de gebiedsvisie naar zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden en 

geen schade voor de volksgezondheid.  

 

De inzet in het noordelijke deel van het zoekgebied is om ook de randvoorwaarden 

uit de gebiedsvisie vast te leggen in het inpassingsplan, door inbreng van 

gemeenten en provincie in het proces. De op 24 april 2014 in de Tweede Kamer 

aangenomen motie, die het rijk verzoekt de gebiedsvisie van de provincie als 

uitgangspunt te nemen, mits de provincie garandeert dat de taakstelling voor 2020 

wordt gerealiseerd, is hierin een belangrijke stap. Aandachtspunten uit de 

gebiedsvisie, zoals het beschermd dorpsgezicht Annerveenschekanaal, de 

lintbebouwing en LOFAR, worden ook in de SWoL onderkend. 
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In de actualisatie van de Omgevingsvisie zijn aanvullende randvoorwaarden 

opgenomen: 

• Initiatiefnemers, aangevuld met eventuele bijdragen van overheden, stellen 

Parkfondsen in van waaruit een opgaven op het gebied van economie, 

duurzaamheid en leefbaarheid worden gefinancierd. 

• Initiatiefnemers zullen in samenwerking met overheden en in dialoog met 

stakeholders en bewoners het windpark realiseren. 

 

De plannen in Emmen en Coevorden zijn nog niet vergenoeg gevorderd om deze 

concreet te kunnen toetsen aan de voorwaarden. Bij de verdere uitwerking van 

windenergie is het van belang dat de voorwaarden voor financiële participatie van 

omwonenden, een parkfonds gericht op de ontwikkeling van het gebied en de 

dialoog met de omgeving verder worden uitgewerkt, geconcretiseerd en de 

projectorganisatie hierop wordt ingericht. Dit vormt maatwerk per initiatief.  
 

5 Conclusie en vervolg 
 

De afgelopen jaren is er door de betrokken overheden vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid hard gewerkt aan de gebiedsvisie windenergie. Hierbij is veel 

aandacht besteed aan de randvoorwaarden voor realisering van windenergie. De 

betrokken gemeenten hebben na de gebiedsvisie wind hun eigen proces gevolgd 

voor de planologische invulling van de windopgave in Drenthe.  

5.1 Evaluatie fase 1 

 

De belangrijkste conclusies van de uitgevoerde evaluatie van fase 1, zijn: 

• Er is een duidelijk onderscheid qua rol en verantwoordelijkheid tussen de 

niet RCR gemeenten in het zuidelijke deel van het zoekgebied en de RCR 

gemeenten in het noordelijke deel. 

• De positie van gemeenten en provincie is in het Noorden formeel beperkt, 

het Rijk is bevoegd gezag en dit windpark is begrensd op minimaal 150 en 

maximaal 185 MW.  

• De inzet van gemeenten en provincie in het Noorden is om de 

uitgangspunten van de Gebiedsvisie (zie ook de steun van de Tweede 

Kamer) in te brengen in de RCR, met als maximum 150 MW.  

• De provincie is verantwoordelijk voor de verdeling van de doelstelling van 

285,5 MW in het zoekgebied en zal hiervoor nog dit jaar moeten rapporteren 

aan de minister van EZ;  

• Besluitvorming over de structuurvisie in Emmen voor realisatie van 60 MW 

loopt achter en is onzeker. 

• De huidige verdeling van de windopgave levert discussie op en er is geen 

zicht op een tijdige verdeling van de restopgave van 35,5 MW op basis van 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken overheden.  

• Dit betekent dat de provincie voor de verdeling van de restopgave de 

verantwoordelijk naar zich toe zal moeten trekken; 

• Daarbij kan de provincie in het zuidelijk deel gebruik van maken van haar rol 

als bevoegd gezag op grond van de Crisis- en herstelwet als het besluit 

binnen nader te bepalen randvoorwaarden medewerking te willen verlenen 

aan de restopgave van 35,5 MW in het zuidelijk deel van het zoekgebied 
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• PS zullen daarover voor 1-1-2015 een besluit dienen te nemen, om te 

voorkomen dat het Rijk het resterende deel van 35,5 MW in de RCR in het 

Noorden opneemt. 

5.2 Handvatten voor vervolg 

 

Om het Rijk voor 1-1-2015 duidelijkheid te kunnen geven over de verdeling van de 

doelstelling, maakt GS voor de uitwerking van de windopgave een Regieplan 

windenergie Drenthe. Hierin worden randvoorwaarden, zoals het initiatief tot een 

parkfonds en een duidelijke planning van activiteiten, waaronder vaststelling van 

bindende ruimtelijke besluiten, opgenomen. De provincie is verantwoordelijk voor de 

regie over de verdeling van de doelstelling. Ze doet dit in partnerschap met de 

betrokken gemeenten.  

 

De provincie wil een evenwichtige verdeling van de windopgave in het zoekgebied 

op basis van objectieve ruimtelijke gronden. Hiervoor is meer inzicht nodig in de 

ruimtelijke mogelijkheden voor realisatie van 135,5 MW binnen de Gemeenten 

Coevorden en Emmen. De provincie maakt een Ruimtelijke Verkenning voor de 

mogelijke verdeling van 135,5 MW in de gemeenten Coevorden en Emmen op 

basis van bestaande studies, randvoorwaarden en criteria en voortschrijdend 

inzicht. 

 

De provincie neemt vanuit haar verantwoordelijkheid het voortouw in het Regieplan 

en de Ruimtelijke Verkenning in goed overleg met de betrokken gemeenten 

Coevorden en Emmen. De mogelijkheden van een provinciaal inpassingsplan en 

een bestemmingplan met provinciale coördinatieregeling worden in het Regieplan 

verder uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

 



12 

 

Bronvermelding 
 

- Omgevingsvisie Provincie Drenthe 2010 

- Gebiedsvisie windenergie Drenthe 2013 

- Studie ROM3D, buro Shöne (Windenergie Drenthe in de gemeenten 

Coevorden en Emmen) 

- planMER windenergie Emmen 

- Eindversie Structuurvisie windenergie Emmen 

- Structuurvisie Gemeente Coevorden 2013 – 2023 

- Structuurvisie Wind op Land (SWoL) 

- brief Minister EZ aan CdK Drenthe Windpark Drenthe, dd. 20-12-2013 

- brief gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn aan de minister van 

Economische Zaken, dd. 29-01-2014 

- Geraadpleegde websites: 

o Tweede Kamer 

o Ministerie EZ 

o IPO 

o Emmen 

o Drenthe 

o Coevorden 

 

 
 


