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Assen, T juni2013
Betreft: Gebiedsvisie windenergie

Geachte leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid,

op 12juni a.s. staat de Gebiedsvisie windenergie in uw commissie geagendeerd.
Wij hebben kennis genomen van de Nota van beantwoording en geven u hierbijonze
visie op het geheel. Wij besteden daarbij niet alleen aandacht aan de inhoud van de
gebiedsvisie, maar staan ook stil bij de aanpak van het vervolg en het plan- en
beslu itvormi ngsproces.

Noodzaak windenergie
wij zijn ervan overtuigd dat wind op land een zeer belangrijke en op dit moment
onmisbare bouwsteen is voor een duurzame energievoorziening. Terwijl de noodzaak
van aanpak van het klimaatprobleem verder toeneemt (zie recente berichten over
schrikbarende stijging van de CO2-gehalten in de atmosfeer), raakt Nederland in de
verduurzaming steeds verder achterop. Het gaat in onze ogen niet om wind op land of
energiebesparing of zon of wind op zee. Extra inzet op al deze terreinen is keihard nodig

wij onderschrijven vanuit dit oogpunt de Rijksdoelstetling om 6000 MW op land te
realiseren en vinden 280 MW voor Drenthe een reële taakstelling.
Wij hebben ons als Natuur en Milieufederatie Drenthe eerder ook uitgesproken voor de
Veenkoloniën als zoekgebied voor windparken en daarnaast gepleit voor vrijwaring van
het Drents Plateau.
ln deze gebiedsvisie is de verdere ruimtelijke vertaling van dit zoekgebied in onze ogen
zorgvuldig opgebouwd. Hoewel we niet alle daarin gemaakte keuzes onderschrijven (o.a
volledige uitsluiting van LOFAR-zone, onderbouwing locatie Weijerswold), ondersteunen
wijde belangrijkste hoofdlijnen van dit ruimtelijk kader.

ln de Gebiedsvisie windenergie worden - op globale wijze - de gebieden aangewezen die
binnen het provinciale zoekgebied in aanmerking komen voor realisatie van windparken.
Even belangrijk is dat de gebiedsvisie hiermee ook aangeeft waar de betrokken
overheden windmolenparken niet wenselijk vinden. Met de vaststelling van deze
gebiedsvisie voert u dus zelf ruimtelijke regie over de plaatsing van windmolens in uw
gebied.
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Wij vragen u, conform het vezoek van Gedeputeerde Staten, in te stemmen met de
gebiedsvisie en de doelstelling om 280 MW windenergie in het zoekgebied te
realiseren.

Belang gezamenlijke visie
ln een deel van het zoekgebied (Borger-Odoorn en Aa en Hunze) lopen tegelijkertijd ook
RCR-procedures. Dit betekent voor bewoners dat 'de overheid'op dit moment met twee
verschillende planprocessen in hetzelfde gebied bezig is. Deze kennen - voor zover na te
gaan - een verschillende inhoud en lopen qua proces volstrekt niet gelijk op. Het laten
voortbestaan van dit tweerichtingsverkeer van één overheid, vinden wij onbegrijpelijk en
volstrekt ongewenst.
Voor alle betrokken bestuurders (provincie, gemeenten én Rijk) is de eerste opgave en
opdracht hier nu één gezamenlijk inspraak- en besluitvormingsproces van te maken.
Het gegeven dat de provincie en de betrokken gemeenten initiatief hebben genomen tot
deze gezamenlijke gebiedsvisie, wordt door ons dan ook zeer toegejuicht. Na vaststelling
kan de gezamenlijke inzet gericht worden op volledige inbedding van de lopende RCR-
procedures binnen de kaders van de gebiedsvisie.
Gezien dit belang onderschrijven wij ook de aankondiging in de gebiedsvisie dat de
provincie als 'second best' haar bevoegdheden tot het maken van een inpassingsplan zal
toepassen, als een gemeente voor een eigen opstelling kiest, los van de gezamenlijk
ontwikkelde gebiedsvisie.

Wij vragen Provinciale Staten deze aanpak en aankondiging te ondersteunen.
Een gemeenschappelijke krachtige regie vanuit de regio achten wij voor het
verdere planproces van groot belang.

Participatief plan proces
Een deel van het zoekgebied is overvallen door de (omvang) van de RCR-procedures
voor plaatsing van windmolens en vervolgens geconfronteerd met een gebiedsvisie als
tweede spoor. Van een actieve informatievoorziening en een goed georganiseerde
maatschappelijke dialoog, waarin ruimte is voor debat over nut en noodzaak, is geen
sprake. De plannen 'van bovenaf raken het gebied in zijn hart en hebben veel onrust en
verzet veroorzaakt.
ln beide planprocessen (RCR en gebiedsvisie) is sprake van informeren, maar van echt
participeren in open planprocessen is geen sprake. Positieve uitzondering vormt de
gemeente Emmen die - los van deze gebiedsvisie - een eigen traject is gestart.
De uitgangspunten, participatieve aanpak en inzet van gemeente Emmen verdient brede
navolging in het gebied. Eerste stappen zijn daarbijdat de andere gemeenten - naar
voorbeeld van de gemeente Emmen - concretere randvoonrvaarden stellen aan de
projectontwikkeling, bijvoorbeeld als het gaat om financiële afdracht van de opbrengst
van een windpark aan het gebied.

Vervolgens zal de uitwerking van de windlocaties verder vorm moeten krijgen via een
open, participatief planproces. Dit proces kent - terecht - nog veel vrijheidsgraden en
keuzemogelijkheden waar het gaat om de te plaatsen windmolens (megawatts per
locatie, hoogte, afstanden tot woningen e.d.). Bij de verdere uitwerking dient beter
inzichtelijk te worden gemaakt wat de concretere etfecten van verschillende varianten
kunnen zijn. Omwonenden dienen actief bij de te maken keuze te worden betrokken.
Daarbij is essentieel dat argumenten over en weer op georganiseerde wijze worden
uitgewisseld en besluitvorming over het geheelzorgvuldig wordt opgebouwd.
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Mede in verband met de vele zorgen die er leven, verdienen de effecten van
(laagfrequent)geluid bijzondere aandacht. Vanuit dit oogpunt stellen wij voor het streven
naat zo min mogelijk geluidbelasting in het planproces boven-geschikt te maken ten
opzichte van andere belangen, zoals landschap.

Wij vragen u Gedeputeerde Staten en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn
en Coevorden opdracht te geven om voor de nu aangewezen windlocaties een
open en participatief planproces op te starten. Daarin moet ook ruimte zijn voor
debat en dialoog en worden bewoners uitgenodigd om zelf - met professionele
begeleiding - mede uitwerking te geven aan de windplannen.
Voor geluid stellen wij voor het principe 'best technical means' en het
voozorgbeginsel als uitgangspunt te hanteren voor de uiteindetijke
vergunningverlening.

Werk maken van een breder investeringspakket
Wat nu voor ligt, is uitsluitend een eerste ruimtelijk afwegingskader voor het plaatsen van
windmolens. Dit roept veel reacties op, omdat windmolens van deze omvang
onmiskenbaar een impact hebben op het gebied. De reacties zijn zeer uiteenlopend en
betretfen de nut en noodzaak, energiealternatÌeven, effecten op het landschap, de
economie, leefomgeving en gezondheid. Wat overheerst is zorg en negatieve lading. Dat
kan in dit kwetsbare gebied ook leiden tot een soort self-fulfilling prophecy.

Wij maken ons grote zorgen over dit proces, temeer omdat de discussie zich alleen
beperkt tot de vraag of en waar windmolens geplaatst kunnen worden. Dit debat mag
naar onze mening echter niet los staan van realisering van een bredere duurzame
energievoorziening in het gebied. Windmolens alleen helpen dit gebied niet vooruit.
Het gebied verdient een breder investeringspakket. Daarbij bieden investeringen in een
duuzame energievoorziening ook economische groeikansen voor het gebied.
Windmolens kunnen hier - met de juiste aanpak - ook positief aan bijdragen.

Parrallel aan een planproces voor verdere uitwerking van de windlocaties, moet in onze
ogen daarom de samenstelling van zo'n breder investeringspakket worden opgestart.
Dit totale pakket, waarin investeringen in duurzame energie worden gecombineerd met
gebiedsontwikkeling, dient in onze ogen 'van onderop' en samen met het gebied te
worden opgebouwd. De snelle ontwikkeling van lokale energiecorporaties en de opkomst
van de energieke samenleving bieden hiervoor kansen.

Landelijk wordt op dit moment onderhandeld over het SER-akkoord energie. De provincie
heeft middelen beschikbaar voor vitaal platteland en corporaties in krimpgebieden vragen
een speciale positie bij toepassing van de verhuurdersheffing. Rijk, provincie en
gemeenten kunnen de handen ineenslaan voor extra investeringen in dit gebied.

Wij vragen u samen met bewoners een gezamenlijk actie- en
investeringsprogramma op te stellen, gericht op het realiseren van een duurzame
energievoorziening in combinatie met economische versterking van het gebied.

renthe

3



natuur en milieu
federatie

renthe

Veenergie
Met het initiatief Veenergie hebben we hiervoor een aantal eerste voorzetten gedaan.
Samen met energiedeskundigen en een klankbordgroep van bewoners zijn we nagegaan
op welke wijze een duurzamere energievoorziening in het gebied zou kunnen worden
gerealiseerd.
ln deze aanpak zijn als eerste stap de potenties van energiebesparing en hernieuwbare
energiebronnen in de Veenkoloniën in beeld gebracht. Op basis hiervan hebben we een
energieperspectief en aanzet voor een actieprogramma uitgewerkt.

Belangrijke bouwstenen daarvoor zijn :

- een investeringsprogramma voor energiebesparing in bestaande woningbouw
(de energiesprong voor de Veenkoloniën);

- de Veenkoloniên als koplopersregio voor zonne-energte;
- een energie-investeringsprogramma voor en met MKB-bedrijven.

Wijwillen de resultaten van dit proces op een later moment graag aan u presenteren en
met u in gesprek gaan over hoe hier samen met alle betrokkenen nader inhoud aan is te
geven,

Met vriendelijke groet,
Natuur en Milieufederatie Drenthe

R. Hoekstra,
directeur
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