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Ondenverp: Windenergie; uitkomsten overleg met de gemeente Emmen

Geachte voorzitter/leden,

Naar aanleiding van het bekend worden van het Regieplan Windenergie Drenthe dat
ter besluitvorming aan u is gestuurd, heeft het college van B&W van Emmen ons ge-

vraagd om een verkennend gesprek. ln goed overleg met de gemeente Emmen heb-
ben we samen gesproken over de rol van de gemeente Emmen in relatie tot het voor-
liggende Regieplan Windenergie. Door middel van deze brief informeren wij u over de
uitkomsten van dit constructieve overleg.

Het regieplan heeft als uitgangspunt dat wij als provincie Drenthe de verantwoordelijk-
heid én regie nemen voor het proces dat moet leiden tot de realisatie van 95,5 MW
windenergie op het grondgebied van Emmen. ln het regieplan concluderen we dat de
gemeente Coevorden met de realisatie van 40 MW windenergie goed op weg is en

dat we het RcR-windpark in het noordelijk deel van het zoekgebied willen begrenzen
op 150 MW (brief van minister Kamp d.d. 20 december 2013). Door middel van het in
het regieplan geschetste proces realiseren wij de Drentse taakstelling van 285,5 MW
in2020.

De rol en verantwoordelijkheid voor de realisatie van de taakstelling voor windenergie
op het grondgebied van Emmen vormden de aanleiding voor het gesprek dat gevoerd

is op 26 augustus 2014.De uitkomsten van dit overleg zijn:

1. Het Regieplan Windenergie Drenthe is uitgangspunt. Wij ondersteunen het besluit
van het college van B&W van Emmen dat het, afhankelijk van besluitvorming door
uw Staten, uitvoering zal geven aan de opgave in MW's die hier voor Emmen uit-
komt. Wij constateren, in lijn met het besluit van Emmen, dat dit in principe

95,5 MW is.
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2. Het college van B&W van Emmen staat op het standpunt de regie op de windener-
gie-opgave zelf ter hand te willen nemen. Wij zijn bereid uit te spreken dat de regie

voor de uitvoering van de opgave in de gemeente Emmen, na besluitvorming door
uw Staten over het Regieplan Windenergie, bij de gemeente Emmen terecht kan

komen. Voor 1 december 2014 volgt een besluit van de raad over een regieplan

van Emmen, dat in ieder geval voorziet in een selectie van de kansrijke locaties

voor windenergie in Emmen. Ter uitvoering van dit regieplan wordt direct na 1 de-

cember 2014 door Emmen een proces vormgegeven, dat voor 1 juli 2015 resul-

teert in een raadsbesluit van Emmen over de exacte locatie(s) waar de opgave ge-

realiseerd wordt. Voor het vervolg dat moet leiden tot concrete vergunningsaan-
vragen, hanteert de gemeente de tijdsplanning zoals weergegeven in het regieplan

van de provincie.

3. Wr¡ zijn bereid om voorafgaand aan besluitvorming in uw Staten op 24 september
2014 een actieve rolte spelen in eventuele gesprekken die Emmen met (een) an-

dere gemeente(n) wil voeren om te onderzoeken of eventueel een deel van de

taakstelling op het grondgebied van andere gemeenten gerealiseerd kan worden.

Dit onder de voon¡vaarde dat Emmen de kansrijkheid van dergelijke gesprekken

heeft verkend. De eventueel te maken afspraken zullen wij toetsen aan de brief

van minister Kamp van 20 december 2013.

Op korte termijn worden in overleg met het college van B&W van Emmen de boven-
genoemde afspraken en de borging van de uitvoering nader uitgewerkt. Wij zullen u
hierover, met het oog op de behandeling van het regieplan in uw vergadering op

24 september 2014, tijdig informeren.

Hoogachtend,

uteerde Staten van Drenthe,

f voorzitter


