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Geachte dames, heren, 

Tijdens de ins r de conceptnotitie reikwijdte en detail (hierna: 
"stari lotit ie') voor het \ indpark "De Drentse Monden" bent u overe :nkomstig de 

-tikelen 7.8 e 7.2.7, t^eede I de Wet r :r (WM) ger leegd. 

De meesten van u hebben een zienswijze ingediend. Mede op grond van 
ingediende zienswijzen wordt een definitieve notitie reikwijdte en detail 
vastgesteld. Deze definitieve notitie was voorzien in het najaar 2011. Er blijkt 
door een recente ontwikkeling meer t i jd nodig te zijn om de notitie reikwijdte e 
detail voor het windpark "De Drentse Monden" te aststellen 

an 201] elijk 
gemeld om ndpar leggen in de ger e (hi 
windpark "Oostermoer"). Het gebied waarin dit park is gepland, grenst aan het 
beoogde windpark "De Drentse Monden". Het is mogelijk dat de combinatie van 
beide windparken gevolgen zal hebben voor inpassing in het landschap en voor 
het milieu, inclusief geluid en slagschaduw. Dit kan van nvloed zijn c p de verdere 
besluitvorming. 

Om de totale n n beide windparker .orgvuldig mogelijk te 
■ unnen beoordelen, s ervoor gekozen om een gezamenlijke milieueffect-

rapportage op te stellen. Hierin wordt zowel naar de afzonderlijke projecten 
gekeken, als naar de samenhang daartussen. Dit betekent dat in aanvulling op 
de bovengenoemde startnotitie voor het windpark "De Drentse Monden" een 
startnotitie voor het windpark "Oostermoer" in samenhang met windpark 
"De Drentse Monder " ter inz. ardt gelegd. 

ndpai : "Oostermoe let windpark 
l ig tvan luari 201 :t 1 maart 20121< 

inzage. Tijdens die periode kunt een zienswijze in 
via de lokale huis- aan- huisbladen geinformeerd over de pre 
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De zienswijzen die hierop worden ingediend, worden samen met de al eerder 
ingediende zienswijzen voor het windpark "De Drentse Monden" meegenomen in 
de definitieve notitie reikwijdte en detail voor de windparken "De Drentse Monden' 
en "Oostermoer". Daarin wordt definitief vastgelegd welke aspecten in de 
Milieueffectrapportage worden onderzocht. 
Als u al een zienswijze heeft ingediend voor het windpark "De Drentse Monden", 
hoeft u dit niet opnieuw te doen. Deze worden door de betrokken overheden 
meegenomen in het vervolgproces. 

Ons kenmerk 
ETM/ED/ 12004574 

De startnotitie windpark "Oostermoer" in samenhang met windpark "De Drentse 
Monden" wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, 
provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de onafhankelijke Commissie 
voc n.e.r. De startnotitie is een eerste stap c n te komen tot een zorgvuldige 
onderbouwing van de nog te nemen besluiten. 

informatie over de planning en procedure voor ' ldpark "Oostermoer" 
in samenhang met windpark "De Drentse Monden" kunt u vinden op de website 
van het Bureau Energieprojecten: www.bureau-enerqieproiecten.nl 

Hoogachtend, 

drs. R.W.A. Roosdorp 
plv directeur Energie en Duurzaamheid 
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