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Aan 

Gedeputeerde en Provinciale Staten van Drenthe  

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

 

 

Datum : 2 mei 2014 

Betreft : Windenergie in Boerveen 

C.C. :  Bert Wassink 

 

Geacht College van Gedeputeerde Staten en leden van de Provinciale Staten, 

 

Prodeon is sinds begin 2012 als initiatiefnemer actief voor de realisatie van windenergie in het 

gebied Boerveen. Voor zo’n 130 hectare hebben wij voor de beoogde realisatie van windenergie 

met grondeigenaren contracten gesloten. Onze intentie is samen met de andere 

initiatiefnemer(s) in het gebied tot een optimaal windproject komen, zowel voor de participatie 

van omwonenden alsook voor de ruimtelijke inpassing. In 2012 heb ik gepoogd tot een 

samenwerking te komen met Vereniging Windpark Oostermoer. Helaas zonder succes. 

 

Nadat minister Kamp afgelopen december richting de provincie meer duidelijkheid heeft gebracht 

over de te volgen weg richting 285,5 MW in Drenthe, heb ik in januari 2014 weer contact gehad 

met dhr. Mentink van de Vereniging Windpark Oostermoer, de gemeente Aa & Hunze 

(wethouder Wassink) en de provincie Drenthe (mevr. van Ansum) met de volgende motivatie: 

• de gemeentes en provincie hebben in de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe het gebied 

Boerveen globaal als voorkeursgebied aangewezen; 

• voor de provincie en gemeentes is het van belang (uit nota van beantwoording Ontwerp 

Gebiedsvisie) dat de optimale opstelling voor windmolens in de aangewezen gebieden kan 

worden gerealiseerd. Grondposities kunnen daaraan in de weg staan en daardoor leiden 

tot een ongewenste ruimtelijke beperking. 

• Prodeon heeft als initiatiefnemer met enkele grondeigenaren midden in het gebied 

Boerveen voor de realisatie van windenergie een contract gesloten voor ca. 130 hectare. 

• Prodeon is van mening dat alleen kan worden voldaan aan het vinden van een optimale 

windmolenopstelling in het voorkeursgebied uit de Gebiedsvisie indien ook haar 

grondposities worden meegenomen in de planvorming. Dit kan eenvoudig worden 

opgelost door een samenwerking tussen de verschillende initiatiefnemers. 

• Het feit  dat er in 2011 door de Vereniging WP Oostermoer een RCR-aanvraag is ingediend 

(en toegewezen) leidt hopelijk niet tot een situatie dat de inbreng van andere beschikbare 

gronden wordt geblokkeerd door die 1
e
 aanvrager. Deze (huidige) situatie blokkeert in 

potentie een optimale ruimtelijke inpassing vanuit argumenten die daaraan ondergeschikt 

zouden moeten zijn (grondposities binnen het initiatief Vereniging WP Oostermoer). 
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• Ik veronderstel dat zowel het Rijk alsook de provincie, ook als er een RCR-procedure loopt, 

het niet acceptabel vinden dat de individuele belangen van de grondeigenaren binnen het 

initiatief Vereniging WP Oostermoer leidend zijn bij het komen tot een ruimtelijke 

inpassing. Ook in de brief die de beide colleges van de gemeentes AA & Hunze en Borger-

Odoorn op 29 januari jl. aan minister Kamp hebben gestuurd wordt hieraan gerefereerd 

(citaat pagina 3): “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 voorkeurslocaties (die ook windturbines 

willen realiseren) wordt in het vervolg van de RCR-procedure volledig buiten beschouwing 

gelaten. Dit achten wij onaanvaardbaar en van willekeur getuigen.” 

 

De Vereniging WP Oostermoer heeft niet gereageerd en de provincie en gemeente hebben 

nogmaals te kennen gegeven dat zij niets (willen/kunnen) doen zolang minister Kamp de regie 

blijft houden op basis van de RCR. 

 

Vorige week zijn bij de bespreking van de Structuurvisie Wind op Land in de vergadering van de 

Tweede Kamer enkele moties aangenomen die betrekking hebben op de ontwikkeling van 

windenergie in de provincie Drenthe: 

• Nr. 28 (de Vries PvdA en Dik-Faber CU): Bij het windpark in de Drentse Veenkoloniën de 

Gebiedsvisie van de provincie als uitgangspunt te nemen, mits de provincie garandeert dat 

de taakstelling voor 2020 gerealiseerd wordt; 

• Nr. 37 (de Vries PvdA en Litjens VVD): Voor een gedragen energietransitie de weerstand 

tegen hernieuwbare energie zo laag mogelijk moet zijn; constaterende dat concrete 

alternatieve locaties voor windparken worden aangedragen door provincies, waarvoor 

meer draagvlak in de samenleving bestaat; concrete alternatieven voor grote windparken 

serieus een kans te geven en de bevoegdheid voor de keuze van deze alternatieven bij de  

provincie te leggen; 

 

Hierbij verzoek ik u om, bij de verdere bestuurlijke en ruimtelijke uitwerking voor windenergie, en 

in dit geval specifiek het gebied Boerveen, er voor zorg te dragen dat meerdere initiatiefnemers 

met grondposities in een bepaald gebied zullen moeten samenwerken om tot een optimale 

ruimtelijke inpassing te komen binnen de uitgangspunten van de Gebiedsvisie Windenergie. 

 

Ik ben graag bereid mijn overwegingen en visie als initiatiefnemer voor windenergie in Drenthe in 

een persoonlijk gesprek nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bert van der Sluis 

Directeur Prodeon BV 

06-46230417 
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