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Geachte leden, 

Als gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoo n en 
Aa en Hunze vragen wij uw aandacht voor het navolgende. 

Via gedeputeerde de heer R. Munniksma is ons een copie aangereikt van de brief van Minister 
H.G.J. Kamp, gedateerd op 20 december 2013 en specifiek gericht aan de heer J. Tichelaar, in 
zijn hoedanigheid als Commissaris van de Koning. 

Wij hebben begrepen dat u deze ook in copie hebt ontvangen. 

Historie. 
Wij willen u herinneren aan het volgende. 

De ontwerp Provinciale Omgevingsvisie is begin 2010 voor eenieder ter inzage gelegd, r 
daarin opgenomen als zoekgebied voor windenergie de gemeenten Coevorden en Emmen. 

Voor ons uit het mets heeft het college van gedeputeerde staten op 6 april 2010 besloten n het 
genoemde zoekgebied uit te breiden met onze twee gemeenten. 

De ontwerp Provinciale Omgevingsvisie is met deze wijziging direct ter besluitvorming 
voorgelegd aan uw staten, zonder dat onze inwoners zich hierover hebben kunnen uitspreken 

U hebt op 2 juni 2010 genoemde visie vastgesteld en daarmee dus ook het uitgebreide windmolen 
zoekgebied. 

In deze tijdsperiode moesten wij ook vernemen dat bij de Rijksoverheid een plan van 
initiatiefnemers was ingediend, om binnen het zogenaamde RCR-gebied e issaal 
windmolenpark te gaan realiseren. 

mailto:gemeente@borger-odoorn.ni


Het college van gedeputeerde staten heeft n t onze colleges < n die x n Coevorden i Emr 
getracht te komen tot een aanvaardbaar alternatief plan. 

Dat heeft geresulteerd in de Gebiedsvisie Wind Dre ïthe iet 3 stergebieden i cira 120 MW aan 
windenergie in onze gemeenten. 

Het college van gedeputeerde staten is vanaf 16 mei 2013 het bestuurlijk overleg met de 
Rijksoverheid en de initiatiefnemers van 1 :t windmolenplan binnen onze gemeente angegaan, 
om te kunnen komen tot een aanvaardbaar plan. 

Brief Minister Kamp. 
De inhoud van deze briefis voor onze colleges en onze inwoners ronduit teleurstellend te 
noemen. 

Van het college van gedeputeerde staten hebben wij telkens begrepen dat men de Gebiedsvisie 
Wind Drenthe als uitgangspunt in de intentieverklaring tussen voornoemde partijen wilde laten 
opnemen. 

Dan zou er in onze gemeenten maximaal 120 MW aan windenergie binnen de aangegeven 3 
stergebieden kunnen worden gerealiseerd. 

Minister Kamp is helder in zijn brief voor wat betreft de realisatie van een windmolenpark 
binnen onze gemeenten. Er komt een windmolenpark met een minimum van 150 MW aan 
windenergie. 

Tevens geeft hij aan dat uw staten voor 1 januari 2015 moeten besluiten waar de resterende 135,5 
MW's terecht komen. Daarvan kan er ook nog, afhankelijk van uw besluitvorming voor wat 
betreft het zuidelijke gebied, 35,5 MW extra aan windenergie binnen onze gemeenten gaan 
landen. 

Blijkens de brief van Minister Kamp zullen onze gemeenten (lees inwoners), ten opzichte van de 
inhoud van de Gebiedsvisie Wind Drenthe, tussen 25% en zelfs 50% meer a; n MW's 
windenergie moeten accepteren. 

Wij hebben heden ons ongenoegen aan Minister Kamp p brief kenba ir gemaakt tn de;:e in 
copie aan uw staten doen toekomen. 

In 2014 moet uw staten tot een cruciale besluitvorming komen, aangaande de verdeling van Mw's 
over het zuidelijke zoekgebied, hetgeen voor c ize gemeente de ïodige consequenties kan 
hebben. 

Vraagstelling. 
Wij verzoeken uw staten zich uit te spreken over de thans ontstane situatie op het gebied van de 
windenergie binnen Drenthe en aan te geven hoe u daarin staat, mede ten opzichte van onze 
gemeenten. 



Wij verzoeken u op korte termijn onze brief in behandeling te nemen en ons uw reactie kenbaa 
te maken. 

Hoogachtend, 

De gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn en Aa en Hunze. 

de heer M.L.J. Out 
burgemeester 

de heer drs. H.F. van Oosterhout 
burgemeester 
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Uw brief van 20 december 2013 
Uw kenmerk 

Geachte Minister, 

Wij vragen uw dringende aandacht voor het volgende. 

Inleiding 
Via gedeputeerde Munniksma van de provincie Drenthe hebben wij een kopie ontvangen van uw 
brief van 20 december 2013 aan de Commissaris van De Koning in Drenthe (CdK), de heer 
Tichelaar, over windenergie. De inhoud van die brief betreft met name onze gemeenten. Vanaf 2010 
wordt door ons op bestuurlijk en op ambtelijk niveau overleg gevoerd met vertegenwoordigers van 
uw ministerie over plannen om in onze gemeenten één of meer windparken te realiseren. Juist 
vanwege de enorme impact die het realiseren van dergelijke plannen voor inwoners van onze 
gemeenten zou hebben, vinden wij het spijtig te moeten constateren zelfs geen kopie van uw brief 
aan de CdK te hebben ontvangen. 

Draagvlak 
Bij alles wat er te zeggen is over doelstellingen m.b.t. duurzame energie, windenergie en daarover te 
maken afspraken vragen wij vooral uw aandacht voor het element 'draagvlak' voor windplannen bij 
inwoners van de voor het realiseren van windplannen aangewezen gebieden. 
Al direct nadat initiatiefnemers uit onze regio zich bij u meldden met hun plannen daadwerkelijk een 
windpark te realiseren, liet één van uw voorgangers, mevrouw Van der Hoeven, in een brief van 8-7 
2010 aan de initiatiefnemers weten, dat zij positief was over de plannen, maar dat de initiatiefnemers 
in eerste instantie zelf verantwoordelijk waren voor het verkrijgen van draagvlak voor hun plannen in 
de regio (zie bijlage 1). Feitelijk kunnen de door initiatiefnemers bij u ingediende plannen in onze 
gemeenten op geen enkel draagvlak rekenen. 

Gebiedsvisie 
Wij hebben begrip voor uw inzet de komende jaren 6.000 MegaWatt (MW) windenergie op land te 
realiseren. De bijdrage van de provincie Drenthe aan r t realiseren van die doelstelling is inmiddels 
bepaald op 285,5 MW. 
Wij zijn als gemeenten op geen enkele wijze betrokken geweest bij het besluitvormingsproces dat 

In afschrift aan: De Tweede Kamer der Staten-Generaal, Provinciale Staten van Drenthe, college B en W van de gemeenten 
Emmen en Coevorden, De raden van de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn. I I I LJ ^r LJ LJ | 

Ra en Hunze 
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heeft geleid tot het aanwijzen van een 'zoekgebied' voor het realiseren van de genoemde 
taakstelling. Terwijl dat zoekgebied zich uitstrekt over belangrijke delen van onze gemeenten. 
Daardoor is het al direct mis gegaan als het ging om verkrijgen van draagvlak voor het realiseren 
van plannen. 

Het is u bekend, dat wij desondanks samen met de provincie Drenthe en de gemeenten Emmen en 
Coevorden hebben geprobeerd, als tegenhanger van de door initiatiefnemers bij u ingediende 
plannen, een aanvaardbaar alternatief plan in te dienen middels het opstellen van een 'Gebiedsvisie 
Het opstellen van die gebiedsvisie had tot doel alsnog enig draagvlak te verwerven voor het 
realiseren van windturbines in het zoekgebied binnen onze gemeenten. 

Inhoud Gebiedsvisie windenergie Drenthe 
Bij het opstellen van de gebiedsvisie zijn verschillende bouwstenen aangedragen. De ruimtelijke 
invulling is daarbij leidend geweest. In dit kader hebben wij zelfs 3D-animaties van het gebied 
ontwikkeld om alle mogelijke plaatsingsvarianten met elkaar te kunnen vergelijken. Na uitgebreid en 
gedegen onderzoek is door ons en door de provincie Drenthe geconcludeerd, dat er in onze 
gemeenten drie locaties zijn waar nader onderzoek naar het realiseren van windturbines het meest 
aangewezen zou zijn. Over het aantal windmolens of het aantal MW hebben wij ons in dat verband 
bewust niet uitgesproken. Dat zou alleen maar een te zware hypotheek leggen op het noodzakelijke 
vervolgonderzoek. Natuurlijk zijn door ons in dat kader (informeel) wel enige exercities gedaan. 
Daarbij is geconcludeerd, dat in het totale zoekgebied in Aa en Hunze maximaal 30 MW zou kunnen 
worden gerealiseerd en in Borger-Odoorn maximaal 90 MW. 

Inwoners 
Samen met de provincie hebben wij de gebiedsvisie gepresenteerd aan de inwoners in het 
zoekgebied (de RCR-regio). Tijdens meerdere openbare bijeenkomsten hebben wij geprobeerd 
draagvlak te krijgen voor de gebiedsvisie als aanvaardbaar alternatief. In totaal betrof het onder 
andere vier grote openbare bijeenkomsten (in afgeladen volle sporthallen) en twee openbare 
raads(commissie)vergaderingen. Deze openbare bijeenkomsten werden door meer dan 2.500 (!) 
mensen bezocht. Uit de reacties die tijdens deze bijeenkomsten ontvangen werden, kan maar één 
conclusie worden getrokken: meer dan 95% van de inwoners van het gebied is mordicus tegen het 
realiseren van windturbines in de directe woonomgeving. 
Het zal u niet verbazen dat wij daarom nog eens willen refereren aan de inhoud van de brief van 
Minister Van der Hoeven van 8-7-2010. In de richting van de planindieners wijst zij nadrukkelijk op 
het belang van het verkrijgen van draadvlak voor het realiseren van de plannen en de 
verantwoordelijkheid van de indieners om dat draagvlak ook daadwerkelijk te realiseren. 
Tot op de dag van vandaag hebben wij niet gemerkt, dat de initiatiefnemers inhoud geven aan de 
opdracht van Minister Van der Hoeven. Op geen enkele wijze kan geconstateerd worden dat sprake 
is van het begin van het ontstaan van enig draagvlak. Sterker nog: het verzet groeit, de weerstand is 
massief en de sfeer is grimmig geworden. 

Brief CdKd.d. 20-12-2013 
In uw brief aan de CdK geeft u aan, dat u op versnelde en zorgvuldige wijze wil komen tot e 
inpassingsplan (planologische module) en tot vergunningverlening (uitvoeringsmodule) voor een 
windpark in onze gemeenten. U zet de lopende RCR-procedure door en blijkbaar moeten wij 
begrijpen, dat de planindieners u ervan overtuigd hebben, dat voor de uitvoering van hun planne 
wel degelijk sprake is van draagvlak in het gebied. Wij verzoeken u ons te laten weten op basis 
waarvan u die conclusie heeft getrokken en, als dat onjuist is, waarom door u plotseling helem 
niet meer gehecht wordt aan de aanwezigheid van enig draagvlak voor de plannen. 
Wij, onze gemeenteraden en vooral onze inwoners zijn erg geschrokken van de inhoud van uw brief. 
Die leidt tot boosheid. Ongeacht de resultaten van noodzakelijk aanvullend onderzoek geeft u op 
voorhand aan, dat in onze gemeenten ruimte is voor minimaal (!) 150 MW aan windmolens. Als in 
Emmen en Coevorden niet meer dan 100 MW kan worden gerealiseerd, kan dat zelfs uitgebreid 
worden tot 185,5 MW. Wij kennen het onderhavige gebied natuurlijk goed en op basis van die kennis 
vinden wij het door u genoemde aantal MW volstrekt onacceptabel. Dat trekt dit gebied niet! 
Wij kijken met extra zorg naar het verloop van de MER-procedure(s) omdat daarbij door u e 
variant centraal wordt gesteld die zelfs uitgaat van 255 MW. Temeer daar wij dit gegeven moeten 
koppelen aan uw uitspraak, dat u het voornemen (niet meer dan dat) heeft om het aantal MW in c 
gemeenten te beperken tot 150/185,5. 



Van enige ruimtelijke onderbouwing van deze conclusie is in uw brief geen sprake. Sterker nog: 
feitelijk doet u aan pure eigendomsplanologie. Het grondgebied van ondernemers in de door ons 
aangewezen voorkeursslocties (die ook windturnines willen realiseren) wordt in het vervolg van de 
RCR-procedure volledig buiten beschouwing gelaten. Dat achten wij onaanvaardbaar en van 
willekeur getuigen. 

Resumerend 
Wij verzoeken u ons aan te geven op welke wijze de planindieners u ervan hebben overtuigd, dat 
het zoekgebied binnen onze gemeenten draagvlak bestaat voor het realisereen voor hun plannen 
zodat u kon besluiten de RCR-regeling versneld te vervolgen. 

In afwachting van uw reactie. 

De gezamenlijke colleges v n Burgem Bster en Wethouders r\ de gemeenten Aa en Hu 
Borger-Odoorn, 

de heer mr r . Snoep 
secretaris 

de heer drs. H.F. van Oosterhout 
burgemeester 

de heer P. Post 
secretarjj 

de heer M.LJ. Out 
burgemeester 

IBAN rekeningnummer: NL71 BNGH 028.50.79.069 
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Ministerie van EeonörnischeZaken 

> Retouradres Postbus.2pi0l';2500 EC Den Haag 

Duurzame Energieproductie Ëxlöë'rmond 
T:a.v;. de Iheer H.Vy-. tèh Have 
ie Êxlpërmöhd 123 
9573 PG EERSTE' EXLOËRMQND 

D'ati O8JUL2010: 

Betreft- Verzoek om toepassing RCR op wïiïdproj.ect Veenkoloniën. 

Geachte heer ten Have, 

Hierbij reageer ikopüw br.ief vari 19 mei jL, waarin y mij verzocht een 
rijksinpassingsplanpp te stellen ten' behoeve'van üyv initiatief'om in de gemeente 
.Borger-Odoófn eën grootschalig windpar/k te. realiseren en; de 
rïjkscoördinatiëregéiing op dit initiatief'tóe te bassen. 

In de eerste plaats stel ik'uw initiatief zeer op prijs. Zónder dergelijke initiatieven' 
zouden de 'ambities, ten aanzien, van windenergie niet realiseerbaar zijn. 

Dlrecioraat-Béner'aal 'vópr 
Energie, 'Telecom en Markten 
Directie: Energie en 
Duurzaamheid' 

Bezoekadres 
Bezuldenhgutseweg 30 
2594.AV.Den Haag 

Postadres 
Postbus 20101. 
2500'ËC ben 'Haag' 

factuuradres 
Postbus i618.0 
•2500 BDDen-Haag 

T' 070 37?: è ? l l (algemeen) 
WwWïrïJkspyérheld'.nl/è*. 

Behandeld door 
dhr, drss M, 'BuVs 

T 0705379 6930 
F 070 379.7423 
.m.buys@rnlne'z".nl 

Ons kenmerk 
FrM/ED'/.iÖ101803 

Bij deze spreek ik. mijn bereidheid uit örh ;ih overleg met;U en, andere Betrokkenen 
dé rijkscoördinatierëgëling (RCR) in: te zetten voor de1 realisatie van dit project. Ik 
teken daar hét volgende bij aan: 
U Dë ,r.ol ën ihzetvan het Ministerie v.afï Economische Zaken (EZ) in kader van; 

dé RGR richt zich;, samen niet minister van Vol.ks.hujsvëst'fng', Ruimtelijke 
Ordening ren Milieubeheer,-.óp de.ruimtelijke'Inpassing én coördinatie van 
vèrigu.nniOQên. 

2, U als; initiatiefnemer bent en blijft, verantwoordelijk voor bet feaiisèrën van 
eéh gezonde businësscaSëi'ëh hétvóldoen aan ;alle geldende wettelijke eisen. ^ ^ 

)levens bent ü in éèrstë instantie verantwoordelijk; vóöf:bët verkrijgen VanT)£^\ 
'draagvlak yöpf bet project in.de regio". _-_jL -^ 
'Ühééft,aangegeven dat het project realiseerbaar is binnen het bestaande 
stimuleringskader. Ik.te.kefjI daar bij aan dat aanvullende stimuleringsmiddelen 
In principe niet beschikbaar ges'teld worden.. 

5. Indien u.gedurende het RCR-traject nièfaannemélijkkan (blijven) m'akerï dat 
het-project'haalb'aar is binnen gënóë'm'd kader,- zullende werkzaamheden van 
EZ in het kader van RGR. wórden' beëindigd. 

Binnenkort zal ét-Vanuit rriijn ministerie;.hè't.iriitiatiëf worden genomen vóór één 
bestuuflijk: óvërièg rriet provincie. Drenthe én gemeente Borger^Ójdo'orh óm hen të 
informeren óver de start van hët RGR'-fraject en afspraken të maken, over rol en 
betrokkenheid van déze ó.vërhèdên. 
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Directoraat-generaal voor 
Energl_e,-T'e!ecom en Markten 
Directie Energie en 
Duurzaamheid 

Ik hoop op een goede vruchtbare samenwerking ten aanzien, van uw initiatief en 
.ga er vanuit dat dit "uiteindelijk leidt tot de-realisatie van het doof u beoogde 
windpark. 

Ons kenmerk 
ETM/ÉD./ 10101803 

'Hoogachtend, 

Maria J.A. van der Hoeven 
Ministervan Economisch Zaken 
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