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Geachte leden, 

n uw statencommissievergadering van 12 juni 2013 is de door het college van gedeputeerde 
staten vastgestelde Gebiedsvisie Wind Drenthe onderwerp van discussie geweest. 

Tijdens deze vergadering heeft burgemeester Out lamens de gemeen :e Borger-Odoo 
ingesproken. 

In zijn betoog sprak hij over de politieke legitimatie om tot beslissingen e kuni 
over de gewenste zorgvuldige afweging van alternatieven. 

Omdat de gemeenteraad van Borger-Odoorn zich, tot dat moment, nog niet over plaatsing van 
windmolens had uitgesproken, heeft het college van Borger-Odoorn (nog) geen besluit genom 
over de Gebiedsvisie Wind Drenthe. Het onderwerp windenergie is tot ruim na de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen geen discussiethema geweest, behalve de uitspraak in de 
structuurvisie dat windmolenparken tussen de 80 < n 200 windmolens in ieder geval niet gewenst 
zijn. In de vergadering van 13 juni 2013 heeft de gerr teraad zich inmiddels uitgesproker. Er is 
geen draagvlak om de Gebiedsvisie Wind Drenthe tot uitvoering te brengen. 

Het college v i gedeputeerde statt leeft de politieke legitimatie ter nzier van windenergie 
door uw staten gekregen in de Omgevingsvisie 2010. Daarin is immer het provinciale 
zoekgebied opgenomen. Er heeft geen bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De inwoners van 
Drenthe hebben niet de mogelijkheid gekregen om iets te vinden van de wijzigingen die in de 
definitieve Omgevingsvisie zijn opgenomen. 

De constatering van burgemeester Out was dat het zonder consultatie en ins] raak genomen 
besluit de kurk is waarop de locatiekeuze drijft. 
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last is niet uitgelegd op grond van welke overweging(en) juist dit gebied (en niet elders) 
door het provinciaal bestuur is uitverkoren als zoekgebied voor windenergie. Gemeenten die zelf 
imbitie hadden i windenenergie te realisei 1 hebben nu nul op het rekest gekregen. Zonder 

transparan e weging v alternatiev )nder te geven w :t beoordelingskader is 
geweest, zijn het de Drentse Veenkoloniën geworden. 

Meerdere leden van uw staten hebben op 12 juni 2013 na het betoog van burgemeester Out 
aangegeven ten aanzien van de geschetste gang van zaken een andere beleving te hebben. 

Aan hem is t;r vergadering gevraagd ever het % inde ti uw s 
gemeentelijk overzicht van feiten en omstandigheden op te stellen. 

Hij heeft u n dit toegezegd e et feitenrelaa reft u hiern; •,. . 

De Wet ruimtelijke ordening uit 2008 stelde aan de gemeente- en provinciale besturen de 
verplichting om eet beleidsvisie op t< stellen 

U hebt daartoe besloten om als vervolg op het Provinciaal Omgevings Plan II een nieuwe 
provinciale Omgevingsvisie te gaan ontwikkelen. 

De gemeenten in Drenthe zijn daarbij op interactieve wijze betrokken, hetgeen door ons college 
als positief is ervaren. 

Tijdens de vele interactieve overleggen is voor wat betreft het aspect duurzame energie en met 
name de windenergie telkens uitgegaan van een zoekgebied binnen de gemeenten Coevorden en 
Emmen. 

Op 23 september 2009 hebben wij vat college van gedeputeerde staten r consultatie de 
Concept Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe ontvangen (bijlage 1). 

Het viel ons college op dat onder et kopje "Klimaat en energie" specifiek werd aangegeven dat 
et gebied Zuidoost-Drenthe het meest logisch wordt gevonden voor de productie van 

windenergie, bijvoorbeeld in de vorm van een windmolenpark". 

In het kader van genoemde consultatie hebben wij bij brief v 16 oktober 2009, ven ï op 
29 oktober '. 09, (bijlage 2) naar het college van gedeputeerde staten toe gereageerd. 

Onder het kopje "Energie/duurzaamheid" noemen wij de uitbreiding v ; oekgebied t 
behoeve van windenergie en verzoeken t< t bijstelling van de Concept Ontwerp Omgevingsvisie 
Drenthe. 

Het college van gedeputeerde staten heeft bij brief van 18 december 2009 de Ontwerp 
Omgevingsvisie Drenthe aan ons college doen toekomen en gevraagd om het stuk ten behoeve 
van inspraak voor eenieder gedunnde de periode v n 7 januari tot en iet 18 februari 2010 
beschikbaar te hebben in het gemeentehuis. 

In de Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe, versie December 2009 (Bijlage 3), is onder het kopje 
'Windenergie" specifiek aangegeven dat binnen de gemee n Coevorden n Emmen wordt 
gezocht naar een geschikte locatie vo< een windpark. De toepassing van grote windmolens 
buiten het te ontwikkelen windturbinepark in Emmen/Coevorden wordt uitgesloten! 



Op v md stuk konden dus de inv e gerr mdeling/ schriftelijk 
reageren. 

Op 6 april 2010 blijkt het college \ gedeputeerde stater )ornoemde Ontwerp Omgevingsvisie 
Drenthe, versie December 2009, gewijzigd te hebber istgesteld en Aa i inze alsmede 
Borger-Odoorn opgenomen in het provinciale zoekgebied voor de plaatsing van windmc 

Dit besluit is op 7 april 2010 door de nmalige gedeputeerde ir. A. Haarsn a telefoniscl 
onze wethouder dhr. J.J. Bruintjes kenbaar gemaakt. 

Nadien blijkt 1 :t college van gedepute iuu bij brief v n 15 april 2010 de gewijzigde 
Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe aan uw staten ie hebben doen toekomen. 

U hebt, na op 12 en 19 mei 2010 in missieverband te lebben vergaderd, het stuk op 2 juni 
2010 definitief vastgesteld. 

Uit het vorenstaande blijkt in voldoende mate dat de in de Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe op 
6 april 2010 aangebrachte en voor c :e gerr belangrijke wijzigingen niet via inspraak etc. 
zijn gedeeld met onze inwoners en dat er geen overleg heeft plaatsgevonden. 

Wij n t het vorenstaande in voldoende mate te hebben ingelicht, 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, 
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Klimaat en energie 
Wij willen Zuidoost-Drenthe een voortrekkersrol laten spelen bij h nwikkelen, product toepassen 
van duurzame energie. Voorbeeldprojecten zijn het benutten van aardwarmte voor de glastuinbouwgebieden 
in Erica en Klazienaveen en het ontwikkelen van lokale energienetwerken tussen producenten en consumenten 
op de bedrijventerreinen Bargermeer en Europark. O m kan: i te kunnen benutten, wordt i Energiebun 
Zuidoost-Drenthe opgericht. Provincie en de gemeenten Emmen en Coevorden in\ stèren op deze wijze, 
samen met betrokken private partijen, in de uitvoering op projectniveau. 

In onze provincie biedt de regio Zuidoost-Drenthe de beste mogelijkheden voor het ;ffen an energie
maatregelen. Dit heeft te maken met natuurlijke omstandigheden (de aanwezigheid van aardgas, aardolie 
en aardwarmte), de aanwezigheid van relevante functies (glastuinbouw en grootschalige landbouw in een 
open landschap) en twee grote industriële complexen met relatief veel basisindustrie (Bargcrneer in Emmen 
en Europark in Coevorden). Laatstgenoemde industrieterreinen zijn aangemerkt als energietransitiepark. 
Een gezamenlijke cnergieaanpak op deze terreinen, in combinatie met parkmanagement, kan de bedrijfs
kosten verlagen en daarmee ook een positieve vestigingsvoorwaarde worden. In een dergelijke aanpak kan 
ook het 'cascaderen' van water en energie meegenomen worden. Hieronder verstaan we het gebruik en 
hergebruik van water en energie, zodanig dat de functie of activiteit die de hoogste kwaliteit vraagt, voorop 
wordt gesteld, gevolgd door de functies of activiteiten die minder hoge eisen aan de kwaliteit si ellen. 

Wij vinden het gebied Zuidoost-Drenthe het meest logisch voor de productie van windenergie, bijvoorbeeld 
in de vorm van een windmolenpark. 

Positionering Emmen: label 'vermaak' 
Emmen creëert met de verplaatsing van het Dierenpark Emmen ruimte om de (functionele) samenhang in 
het centrum te versterken en de Hoofdstraat te herontwikkelen. Het stadscentrum wordt met een nieuw 
plein verbonden met het Dierenpark en het nieuwe theater. De 'verlaten' locatie van het Dierenpark 
(oostzijde centrum) krijgt een passende invulling. De uitgangspunten hierbij zijn om het gro< n en open 
bare karakter te handhaven en alleen te bouwen op de plaats van de huidige gebouwen binnen een flexibele 
invulling (leisure park). Hierdoor ontwikkelt deze zijde van het stadscentrum een geheel nieuwe identiteit 
met een hoge attractiviteit. 

O p de Visiekaart (kaart 1) heeft Emmen het label 'vermaak' gekregen. Hiermee ondersteunen we de 
positionering van Emmen als belangrijke stad op het gebied van grootschalig vermaak (dieren ark, theater, 
sport, en dergelijke). 

Positionering Coevorden: label 'vesting' 
Coevorden is volop bezig met de uitvoering van het centrumplan, waardoor v i historie weer tot 
leven komen, onder andere door upgrading van het Stedelijk Museum. Markt en haven vormen straks het 
kloppende hart van deze historische vestingstad. Behalve a; 1 het stadscentrum wordt ook gewerkt aan de 
ontwikkeling van het stationsgebied. Als het rangeeremplacement wordt verplaatst, ntstaat ruimte om 
omgeving van het station als een tweede pool te ontwikkelen. 

O p de Visiekaart (kaart 1) heeft Coevorden het label 'vesting' gekregen. Hiermee ondersteunen we de 
positionering van Coevorden als historische vestingstad. 

Versterken van de werkgelegenheid 
Het arbeidspotentieel in Zuidoost-Drenthe is relatief laaggeschoold. In dit gebied is de maakindustrie 
een belangrijke werkgever. De spin-off van deze sector voor de lokale economie is groot; de industrie is 
de drijvende kracht achter de groei van de dienstverlening. De ontwikkeling van deze sector wordt onder 
meer belemmerd door een tekort aan hoger geschoolde arbeidskrachten. 
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Geacht college, 

Hierbij vragen wij uw aandacht v >r het navolgende. 

Van college hebbei wij onlangs de Coi cept Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe in goede orde 
ontvangen. 

lede door de inwerkingtreding pet 1 juli 2008 van de Wet ruimtelijke ordening hebbt 
provinciale s ten besloten )t een algehei rziening v ï het POP-I n de vorm n de niet 
Concept Omgevingsvisie. 

Bij de voorbereiding om te komen tot voornoemde Concept Omgevingsvisie hebt u ons college 
op uitgebreide wijze in de gelegenheid gesteld de nodige inbreng te leveren. 

Wij hebber actief c : bijdrage geleverd en de interactiev nwerking is doe s als 2 
plezierig erva 

In de v Drbereidingsfase is de gewijzigde rolverdeling tussc ï provincie ( n gemeet i op b 
de nieuwe Wrc telkens voren gekomt etgeen zich vertaalt in provinciale en gemeentelijke 
belangen. 

Hierover heeft op 13 oktober 2009 een goed bestuurlijk overleg tussen vertegt voordige van 
uw en c ollege plaatsgevonden. 

Wij hebber enkele specifieke zake angegeven, u larbij h :t gem< itelijk belang ei ï primaire rol 
speelt. 
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Hier i willen wij deze kort n 

*Wonen. 
In uw Concept Omgevingsvisie v, ordt specifiek aangegeven dat uitbreidingswijken nabij kernen 
(m.u v. HEMA gemeenten) niet meer worden toegestaan. 

onze gemeente hebben wij nabij de kernen Borger en Nieuw-Buinen uitbreidingswijken in 
ontwikkeling c.q. uitvoering. Voor wat betreft de overige kernen, niet zijnde lintdorpen, willen wij 
inzetten op inbreiding in de vorm van incidentele woningbouw aan de uidoopstraten. 

In het kader van nieuwe woonvormen zijn wij voornemens om in de Hunzelaagte (zie nota 
Hunzeco) een zoekgebied op te nemen in de gemeentelijke Structuurvisic Wro voor een 
zogenaamd Ecc^dorp. 

Tevens willen wij het gebied tussen 2e Exloermond en Valthermond door middel van 
hoogwaardige incidentele woon/werkeenheden gaan invullen. 

^Landbouw. 
In uw Concept Omgevingsvisie wordt de invulling van de vrijgekomen agrarische bebouwing als 
gemeentelijk belang gezien. Wij zijn met de herinvulling van dergelijke panden al jar n actief bezig 
en verrichten daarbij telkens maatwerk. 

Wij zijn voorn :ns om op korte termijn een beleidsvisie te gaan twikkelen, waarbij naast de 
mogelijkheden van de zogenaamde vab's ook gaat worden gekeken naar mogelijkheden tot 
herinvulling van voormalige agrarische percelen, waarop thans een woonbestemming rust. 

Wij zijn verheugd dat de discussie vanuit het verleden over de grootte van agrarische 
bouwblokken thans kan worden beëindigd. Wij kunnen ons vinden in uw visie voor wat betreft 
bouwblokken gelegen op het zandgedeelte van onze gemeente (max. 1,5 hectare) en uw opvatting 
dat agrarische bedrijvigheid n :t alle facetten in ons veenkoloniale gebied van gemeentelijk belang 
wordt geacht. 

*Verkeer. 
Naai onze opvatting w ardt in uw Concept Omgevingsvisie dit item enigszins onderbelicht. 
Binnen onze gemeente zal door het toestaan van grootschalige landbouwactiviteiten in het 
veenkoloniale gebied een extra druk ontstaan op de aan en afvoerwegen, zoals bijvoorbeeld de 
N374. De verkeersproblematiek in de kern Borger verdient mede in dat kader een spoedige 
aanpak. 

Tevens dient naar onze opvatting, door het toekomstige wegvallen v n directe aansluitingen op de 
N34, de nodige aandacht worden geschonken aan de toenemende verkeersdruk op kleinere 
omgevingswegen. 



Ook willen wij bi) uw college onze wens neerleggen om de Drentse Mondenweg in noordelijke 
richting door te trekken en aan te sluiten op de N33. 

* Energie / duurzaamheid. 
Met betrekking tot windenergie-opwekking heeft uw college meermaals aangegeven slechts in de 
gemeenten Emmen en Coevorden een windmolenpark mogelijk te willen maken. In de Concept 
Omgevingsvisie worden deze gemeenten aangehaald tezamen met het gebied Zuid-Oost Drenthe. 

Gezien uw opvatting over de gebieden alwaar windmolens slechts aanwezig mogen zijn moet ten 
behoeve van helderheid de visie tekstueel worden aangepast. 

*Recreatie/toerisme. 
De kwaliteitsslag die uw college \» > naker onderschrijven wij volledig. 

Mede in dat kader willen wij nieuve kwalitatievt oogwaardige i creatieve bedrijvigheid in de 
oekomst late ntwikkelen in het gebied Ellertshaar en omgeving. Reeds in het huidige Pop-II is 

een dergelijke ontwikkeling vot rzien en de? e dient in i w Concept Omgevingsvisie niet 
onbenoemd blijven. 

Verder zullen wij in de lijn van de in geding zijnde Concept Omgevingsvisie de kansen voor het 
Hondsrug gebied benutten en het unieke ervan benadrukken. Wellicht kan een zogenaamd GEO-
park worden ontwikkeld. 

*Stadsrandzone. 
De stadsrandzone v n E m n in noordelijke richting is op de visiekaart niet nader begrensd. 

Van provinciaal belang is het dat door gemet n duidelijk \a ordt genaakt welk kwaliteitsbeeld 
wordt nagestreefd voor een dergelijke zone. 

Binnen onze gemeente strekt de stadsrandzone van Emme i zich uit tot de kemen KJijndijk e 
Valthe. Daar liggen authentieke essenlandschappen tu deze verdienen bescherming, geer 
aantasting. Voor het behoud van dit unieke gebied maken wij ons sterk. 

*Krimp. 
In de Concept Omgevingsvisie wordt aangegeven dat uw college in gezamenlijkheid met de 
aanstaande krimpgemeenten, waaronder Borger-Odoom, een onderzoek verricht met als insteek 
de gevolgen van krimp te bezien in relatie tot aspecten als voorzieningenniveau, wonen en 
leefbaarheid. 

Wij zullen op inventieve wijze omgaan met de te verwachten onderzoeksresultaten vanuit de 
gedachte dat krimp naast negatieve aspecten ook kansen kan bieden. 



Wij v rzoeker ten van v< >• aemde zaken en rekening te houden nu-t 
langegevi n 

Tot slot gaan wij er vanuit dat met behoud van snze en v bevoegdheden ( vele zaken in 
gezamenlijk overleg kunnen worden opgepakt ten behoeve van het welzijn van de provincie 
Drenthe en specifiek onze gemeente Borger-Odoorn. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder n Borger-Odoorn, 
de secretaris, / 

/ . 
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'Grounds for Change' 
Wij handelen vanuit de 'Grounds for Change-fïlosofie'. Omdat duurzame-energiesystemen om meer 
ruimte vragen en meer zichtbaar zijn in het landschap, vraagt dit om een nieuwe kijk op de toepassing 
rvan. In de 'Grounds for Change-filosofie' staat het besef centraal dat onze samenleving moet wennen 

aan moderne landschappen (die ontstaan door het toepassen van bijvoorbeeld windenergie) en aan een 
intensiever gebruik van de ondergrond. Dit gewenningsproces gaat gepaard met de nodige weerstand in de 
samenleving. Wij kiezen daarom voor zorgvuldige landschappelijke inpassing, heldere communicatie en 
informatieverstrekking en transparante besluitvorming. 

Energie en ruimtelijke ontwikkelingen 
Bij de ruimtelijke inrichting van onze provincie is het bereiken van de energiedoelstellingen een van de 
leidende principes. Vooral als het gaat om bedrijventerreinen en woningbouw. In de regionale afstemming 
over bedrijventerreinen wordt het thema integraal meegenomen. Bij woningbouw en energiebesparing in 
de bebouwde omgeving, gelden de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het energieakkoord tussen 
Noord-Nederland en de rijksoverheid (het '100.000 woningenplan'). 

Het toepassen van kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie binnen de bebouwde 
kom, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Toepassing van kleinschalige installaties 
daarbuiten zijn toegestaan, voorzover ze passen in het landschap. 

Grootschalige energiesystemen moeten in onze optiek geconcentreerd worden op daarvoor aangewezen 
locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in Coevorden en nabij 
Essent Milieu in Wijster. Op deze terreinen zien we ook kansen om energieproducenten en -consumenten 
aan elkaar te koppelen (energiecascadering). De genoemde terreinen zijn daarom als energietransitieparken 
(ETP) aangeduid (kaart 1, Visie 2020). 

Bi) het realiseren van duurzame-energieprojecten vinden wij het van belang dat procedures geen onnodige 
vertraging oplopen. Bijvoorbeeld bij de inpassing van windmolens, het realiseren van transportnetten en 
bij het gebruik van de diepe ondergrond. 

Windenergie 
Wij willen in 2020 minstens 60 MW vermogen aan windenergie geoperationaliseerd hebben. Dit is inclusief 
de 15 MW die op en nabij het Europark in Coevorden in voorbereiding is. Deze doelstelling willen wij halen 
door een windturbinepark te ontwikkelen. Omdat het landschap van de gemeenten Emmen en Coevorden 
zich er het best voor leent, wordt in dit gebied gezocht naar een geschikte locatie voor een dergelijk 
windpark. De toepassing van grote windmolens buiten het te ontwikkelen windturbinepark sluiten wij uit. 

Energie uit biomassa 
Wij stimuleren energieopwekking uit biomassa. Grootschalige bio-energiecentrales vestigen zich bij 
voorkeur op goed bereikbare bedrijventerreinen met mogelijkheden voor de energie-infrastructuur en 
afnamemogelijkhcden van vrijkomende warmte. Daarbij kan gedacht worden aan de Energietransitieparken 
(kaart 1, Visie 2020). Voor de vestiging van kleinschalige mestvergistingsinstallaties bij veehouderijbedrijven 
hanteren wij het 'Beleidskader co-vergisting'. 


