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Uw kenmerk DGETM-ED I 1321 67 83
Onderwerp: Regieplan Windenergie Drenthe

Geachte heer Kamp,

Op 20 december 2013 heeft u ons per brief geïnformeerd over uw voornemen om het

beoogde windpark De Drentse Monden en Oostermoer in tegenstelling tot onze

Gebiedsvisie windenergie Drenthe minimaal 150 MW en maximaal 185,5 MW groot te laten

zijn. U vraagt ons in uw brief voor 1 januari 2015 met een besluit van Provinciale Staten vast
te leggen 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. Met
deze brief informeren wij u over de door de Provinciale Staten van Drenthe en de gemeente-
raad van Emmen genomen besluiten.

ln het afgelopen jaar hebben we het Regieplan Windenergie Drenthe vastgesteld. Een plan

waarin de verdeling van de Drentse opgave voor de realisatie van 285,5 MW is vastgelegd,

en dat duidelijkheid geeft over het proces en de procedure voor de realisatie van de reste-

rende opgave van 135,5 MW (naast de 150 MW in het gebied De Drentse Monden en Oos-
termoer) in de gemeenten Emmen en Coevorden. Over het Regieplan is naar aanleiding van

de besluitvorming in ons college en de behandeling van Provinciale Staten van Drenthe op
24 september 2014 contact geweest met uw ministerie.

De belangrijkste kaders voor het opstellen van het Regieplan zijn geweest:

- De Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe die op 2 juli 2014 door de Provinciale Staten

van Drenthe is vastgesteld en waarin andermaal planologisch is vastgelegd dat de

285,5 MW binnen het daarvoor aangegeven zoekgebied moet worden gerealiseerd;

- De Gebiedsvisie Windenergie Drenthe, vastgesteld door de Provinciale Staten van

Drenthe op 23 juni 2013;
- Uw brief van 20 december 2013 aan de Commissaris van de Koning van Drenthe,

de heer J. Tichelaar.
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Met de vaststelling door de Provinciale Staten van Drenthe van het Regieplan op
24 september 2014 hebben wij vastgelegd dat de realisatie van de 285,5 MW in Drenthe als
volgt planologisch wordt ingevuld:

Gebied Uitvoerende instantie/procedure MW

De Drentse monden en Oostermoer EZIRCR 150 MW

Coevorden Gem eente Coevorden/ bestem m i ngs-
plannen

40 MW

Emmen Provincie/PCR 95,5 MW

Drenthe (totaal) 285,5 MW

Ten aanzien van de situatie in de gemeente Emmen merken we hierbij nog het volgende op.
Ons college heeft op 19 augustus 2014 een besluit genomen om het Regieplan Windenergie
Drenthe in procedure te brengen en heeft dit regieplan voorgelegd aan de Staten. Direct na
dit besluit hebben tussen B&W van de gemeente Emmen en ons college een aantal gesprek-
ken plaatsgevonden. ln deze gesprekken heeft het college van B&W duidelijk gemaakt de
regie over de realisatie van 95,5 MW in Emmen te willen voeren. Dit voornemen van B&W
vond steun in de Raad van Emmen en ons college. De Staten zijn dan ook bereid geweest,
binnen strakke kaders, hiervoor ruimte te geven. ln het bijgevoegde besluit en de daarbij
behorende brief hebben we de overdracht van de regie aan de gemeente Emmen over de
uitvoering van de taakstelling vastgelegd. De gemeente Emmen richt het proces en de
procedure voor haar grondgebied zodanig in dat vanaf 1 juli2015 over de exacte invulling
van de planologisch door de Raad van Emmen vastgestelde locaties door ons, aan u, kan
worden gerapporteerd. Mocht de gemeente Emmen niet aan haar verplichtingen voldoen dan
zullen wij alsnog de regie weer op ons nemen.

Ter informatie bieden wij u hierbij het door de Raad van Emmen op 27 november 2014 vast-
gestelde Regieplan Windenergie Emmen aan, waarin Emmen aangeeft de verantwoordelijk-
heid te nemen voor de realisatie van 95,5 MW aan windenergie in hun gemeente.

Zoals bekend heeft de gemeente Coevorden in haar Structuurvisie de opgave van 40 MW
windenergie vastgelegd. Hiermee is de provinciale taakstelling van 135,5 MW gewaarborgd

Er is afgelopen tijd veel onduidelijkheid geweest over de windopgave in Drenthe. Een stap
om meer rust in het dossier te brengen is om nu vanuit de positie van het Rijk helder te ma-
ken dat de opgave voor windenergie in het kader van de RCR niet langer 185,5 MW is, maar
begrensd wordt op 150 MW. Vanuit die invalshoek kan binnen de RCR procedure verder
gewerkt worden aan draagvlakversterking, het zoeken naar een oplossing voor windmolens
in het gebied van Lofar en een poging om de ten opzichte van de Gebiedsvisie windenergie
Drenthe vergrote taakstelling geheel of gedeeltelijk op te vangen met nieuwe techniek.
Genoemde punten zijn aan de orde in het bestuurlijk platform RCR.

Wij stellen voor over bovengenoemde punten met u, de gemeenten en ons college een
bestuurlijk overleg te hebben voordat u overgaat tot de vaststelling van het voorkeurs-
alternatief en het in procedure brengen van het ontwerp-inpassingsplan.
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ln dit overleg willen we ook met u de mogelijkheden verkennen om, binneñ de beperktie
planologische ruimte, gezamenlijk in te zetten op het maximaal benutten van de laatste
technologische ontwikkelingen, met als einddoel het plaatsen van minder windturbines.

Terugkomend op het Regieplan Windenergie Drenthe gaan wij er vanuit dat met de vast-
stelling van het Regieplan in de Statenvergadering van24 september 20.14wij hebben vol-
daan aan de in uw brief van 20 december 2Q13 gevraagde besluitvorming van de Staten voor
I januari 2015 en zien wij uit naar constructieve samenwerking met het RiJk in de komende
jaren bij de realisatie van de 285,5 MW in Drenthe.

staten van Drenthe,


