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lnleiding

De overheid streeft ernaar om de elektriciteitsopwekking te verduurzamen door onder meer de instal-
latie op land van 6.000 MW aan windvermogen, uiterlijk in2020.
Van deze 6.000 MW zal - volgens afspraak met het Rijk en het IPO - 2B5,5 MW in Drenthe worden
gerealiseerd.

ln de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe die op 2 juli 2014 door uw Staten is vastgesteld, is hiervoor
op hoofdlijnen beleid geformuleerd. Ook in de Drentse Gebiedsvisie Windenergie die samen met de
vier gemeenten ín het zoekgebied is opgesteld en in juni 2013 door uw Staten is vastgesteld, zijn er
uitgangspunten voor de realisatie van windparken vastgelegd.

Door het Rijk worden, met de rijkscoördinatieprocedure, plannen ontwikkeld voor windenergie in
De Drentse Monden en Oostermoer - het noordelijk deel van het zoekgebied uit de Drentse Gebieds-
visie - voor een omvang van minimaal 150 MW en maximaal 185 MW.

De omvang zal door het Rijk worden beperkt tot 150 MW wanneer de resterende Drentse opgave van
135,5 MW met zekerheid in het zuidelijke deel van het zoekgebied wordt gerealiseerd.

De verantwoordelijkheid voor het tijdig (dat wil zeggen: voor 2021) realiseren van de opgave van
135,5 MW ligt bij de provincie en maakt het noodzakelijk hiervoor een uitvoeringskader vast te stellen.
Dit kader betreft niet alleen de te volgen procedures, maar ook de processen die wij in de betrokken
gebieden willen opstarten met initiatiefnemers, bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
gemeenten.

Het voorliggende Regieplan voorziet daarin.

Advies

1. Het Regieplan Windenergie Drenthe vaststellen.

Dit houdt in:

- de provincie stelt vast dat de omvang in het noordelijk deel van het zoekgebied kan worden be-
grensd op 150 MW;

- de provincie neemt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van 135,5 MW in het zuidelijk deel
van het zoekgebied;

- daarvoor krijgt de gemeente Coevorden de ruimte om de overeengekomen 40 MW uiterlijk in 2020
te realiseren op de locaties Europark en Weijerswold;

- de provincie neemt de regie voor de realisatie van 95,5 MW op het grondgebied van de gemeente
Emmen;

- daarvoor wordt een proces ingericht, dat in vier stappen moet leiden tot het onder provinciale coör-
dinatie in behandeling nemen van concrete vergunningsaanvragen;

- de komende jaren worden middelen vrijgemaakt voor de organisatie en ondersteuning van dit
proces met veel aandacht voor de te voeren dialoog met het gebied;

- in de komende jaren gaan middelen gereserveerd worden om met de initiatiefnemers en andere
partijen rond de bouw van de windparken projecten in de gebieden te kunnen realiseren ter ver-
sterking van de economie, duurzaamheid en woon- en leefomgeving.
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Beoogd effect

Doel van het Regieplan Windenergie Drenthe is het door de provincie regisseren dan wel faciliteren
van de totstandkoming van concrete projectplannen voor de provinciale (rest)opgave van 135,5 MW in
het zuidelijke deel van het Drentse zoekgebied, om de totale taakstelling van 285,5 MW windenergie
in Drenthe in 2021 te realiseren.

Het Regieplan vormt daarmee ook het antwoord op de brief van minister Kamp van Economische
Zaken van 20 december 2013.

Argumenten

1.1. ln het Regieplan Windenergie Drenthe is de noodzaak aangegeven om als provincie het

voortouw te nemen voor de realisatie van de 135,5 MW in het zuidelijk gedeelte van het Drentse
zoekgebied en dan in het bijzonder de te realiseren opgave van 95,5 MW in de gemeente

Emmen.
De provincie wil dit doen op een transparante en slagvaardige wijze.

Daarvoor wordt in het Regieplan een visie gegeven op de uitvoeringsaspecten.
Dit doen we met:
- een informeel proces, waarin o.a. een adviescommissie een verkenning uitvoert naar de

meest geschikte locaties en de aandachtspunten die van belang zijn voor de door initiatief-
nemers op te stellen projectplannen voor de vergunningsaanvragen;

- en uiteindelijk de wettelijke procedures met gebruikmaking van de provinciale coördinatierege-
ling, van toepassing op grond van de Electriciteitswet 1998.

Uitvoering

Tijdsplanning
2014-2018

Financiën
ln het Regieplan Windenergie Drenthe is de volgende kostenindicatie gegeven. De kosten worden
gemaakt voor onder meer projectorganisatie, proceskosten, (ondersteuning van de) adviescommissie,

com municatie, participatie:

Kosten (x € 1 .000,--) geraamd per jaar:

jaar euro
2014 210
2015 235
2016 335

2017 335

2018 1 .100*

incl. € 3.500,--lMW x 285,5 MW bijdrage provincie Parkfonds t.b.v. leefbaarheid, economie en

duurzaamheid in gebieden met windparken.
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Dekking van de benodigde middelen in 2014 en 2015 (€ 445.000,-) uit de begrotingsruimte van 2014
Dit wordt verwerkt in de 2" Bestuursrapportage, die op 12 november 2014 in uw Staten wordt be-
handeld.

De dekking van de middelen voor 2016 Vm 2018 betrekken we bij de afwegingen in het kader van de
behandeling van de Begroting 2015 en volgende jaren.

Onderzocht wordt welke mogelijkheden de provincie heeft om eventuele procedurekosten door middel
van het heffen van leges voor rekening van de aanvragers te laten komen.

Europese context
N.v.t.

Monitoring en evaluatie
Er zal twee keer per jaar worden gerapporteerd over de voortgang

Extern betrokkenen
Bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties, overheden.

Gommunicatie
ln het Regieplan Windenergie Drenthe is een visie gegeven over de invulling van de dialoog met de
bewoners en andere betrokkenen in de gebieden waar plannen voor windparken worden ontwikkeld
en de brede en intensieve communicatie daaromheen.

Bijlagen
1. Regieplan Windenergie Drenthe
2. Evaluatie GebiedsvisieWindenergie Drenthe
3. Analyse ruimtelijke mogelijkheden voor de plaatsing van 135,5 MW in het zuidelijk deel van zoek-

gebied Drenthe
4. Brief ministerKampvan EconomischeZakend.d.20 december20l3,WindparkDrenthe

Ter inzage in kamer C0.39

Geen.

Assen, 19 augustus 2014
Ken m erk: 34 I 3.5 I 201 4004935

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

J. Tichelaar, voorzitter

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

wa/coll
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Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstelvan Gedeputeerde Staten van Drenthe van 19 augustus 2014, kenmerk

3413.512014004935;

BESLUITEN:

het Regieplan Windenergie Drenthe vast te stellen

Dit houdt in:

- de provincie stelt vast dat de omvang in het noordelijk deel van het zoekgebied kan worden

begrensd op 150 MW;
- de provincie neemt de verantwoordelijkheid voor de realísatie van 135,5 MW in het zuidelijk deel

van het zoekgebied;
- daarvoor krijgt de gemeente Coevorden de ruimte de overeengekomen 40 MW uiterlijk in 2020 te

realiseren op de locaties Europark en WeUerswold;

- de provincie neemt de regie voor de realisatie van 95,5 MW op het grondgebied van de gemeente
Emmen;

- daarvoor wordt een proces ingericht, dat in vier stappen moet leiden tot het onder provinciale coör-
dinatie in behandeling nemen van concrete vergunnrngsaanvragen;

- de komende jaren worden middelen vrijgemaakt voor de organisatie en ondersteuning van dit pro-

ces met veel aandacht voor de te voeren dialoog met het gebied;
- in de komende jaren gaan middelen gereserveerd worden om met de initiatiefnemers en andere

partijen rond de bouw van de windparken projecten in de gebieden te kunnen realiseren ter ver-
sterking van de economie, duurzaamheid en woon- en leefomgeving.

Assen, 24 september 2014

Provinciale Staten voornoemd,

griffier voorzitter

walcoll
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Hoofdstuk 1 Inleiding: waarom een Regieplan Windenergie 

 

 Inleiding 1.1

 
Investeren in windenergie is investeren in een duurzame energievoorziening. 
Daarom hebben overheden – het rijk met de provincies, de provincie met 
gemeenten – afspraken gemaakt over extra inzet voor windenergie.  
 
In Drenthe is al veel werk verricht. In de Omgevingsvisie – en de actualisatie 
daarvan in juli 2014 – is een zoekgebied vastgesteld en zijn een aantal spelregels 
opgenomen over de ontwikkeling van nieuwe windmolens in het oosten en 
zuidoosten van de provincie. Daarnaast is met de vier gemeenten in het Drentse 
zoekgebied voor windenergie in 2013 de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe 
opgesteld.  
 
Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over windenergie in Drenthe: uiterlijk in 2020 
dient in totaal 285,5 MW aan vermogen uit windenergie gerealiseerd te zijn. Over 
deze taakstelling hebben we uitvoerig gesproken met de gemeenten: conform het 
Drents omgevingsbeleid zullen de windmolens komen in het zoekgebied op het 
grondgebied van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en 
Emmen.  
 
Voorliggend Regieplan beschrijft hoe het provinciaal bestuur de taakstelling voor 
windenergie – en dan in het bijzonder  in het zuidelijk deel van het zoekgebied -  zal 
realiseren. Het Regieplan Windenergie Drenthe vormt daarmee ook het antwoord op 
de brief van minister Kamp van Economische Zaken van 20 december 2013. 
 

 Achtergrond: Omgevingsvisie en Gebiedsvisie 1.2

 
In de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe die op 2 juli 2014 door PS is vastgesteld 
is voor de bouw van windmolens op hoofdlijnen beleid geformuleerd. Ook in de 
Drentse Gebiedsvisie Windenergie die samen met de vier gemeenten in het 
zoekgebied is opgesteld zijn uitgangspunten voor de realisatie van windparken 
vastgelegd. De Gebiedsvisie is in juni 2013 door Provinciale Staten vastgesteld en 
inmiddels geëvalueerd. In de bijlage bij dit Regieplan treft u de evaluatie aan. 
 
Rijkscoördinatieprocedure voor Drentse Monden en Oostermoer 
Door het Rijk worden met de rijkscoördinatieprocedure plannen ontwikkeld voor 
windenergie in het noordelijk deel van het zoekgebied uit de Drentse Gebiedsvisie, 
te weten in De Drentse Monden en Oostermoer. Deze plannen hebben een omvang 
minimaal 150 MW en maximaal 185,5 MW. De omvang zal door het Rijk worden 
beperkt tot 150 MW wanneer de resterende Drentse opgave van 135,5 MW met 
zekerheid in het zuidelijke deel van het zoekgebied uit de Drentse Gebiedsvisie 
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wordt gerealiseerd. Het Regieplan gaat hier vanuit. Hoewel de verantwoordelijkheid 
voor de realisatie in het noordelijk deel van het zoekgebied bij het Rijk ligt blijven we 
als provincie en ook de gemeenten hier nadrukkelijk bij betrokken (zie ook het 
gestelde hierover in de Structuurvisie Wind op Land). We zullen daarbij blijven 
pleiten voor een doorwerking van de uitgangspunten uit de Gebiedsvisie in de 
situering van de te bouwen windparken. 
  
Provincie verantwoordelijk voor 135,5 MW in 2020 
De doelstelling voor zuid-Drenthe (Coevorden en Emmen samen) is het realiseren 
van 135,5 MW capaciteit voor windenergie. Dit betekent dat op basis van de huidige 
technieken er plusminus 46 windmolens in het zuidelijk deel van het zoekgebied 
moeten worden gebouw.   
 
De verantwoordelijkheid voor het tijdig (dat wil zeggen: voor 2021) realiseren van de 
opgave van de 135,5 MW ligt bij de provincie en maakt het noodzakelijk hiervoor 
een uitvoeringskader vast te stellen. Dit uitvoeringskader betreft niet alleen de te 
volgen procedures, maar ook de processen die opgestart moeten worden in de 
gebieden. Het Regieplan voorziet hierin. 
 
In de geactualiseerde Omgevingsvisie staat over dit laatste het volgende 
aangegeven: “Wij vragen initiatiefnemers om de gebiedsbewoners actief en 
vroegtijdig bij het project te betrekken en daarbij ruimte te bieden voor participatie en 
de oprichting en financiering van Parkfondsen. Met de investeringen van de 
initiatiefnemers en mogelijk ook van overheden en andere partijen in de 
Parkfondsen zien wij mogelijkheden om in de gebieden andere opgaven op het vlak 
van economie, duurzaamheid en leefbaarheid te stimuleren”. In voorliggend 
Regieplan Windenergie Drenthe wordt dit nader uitgewerkt. 
 

 Opbouw Regieplan 1.3

 
Het Regieplan Windenergie Drenthe bestaat uit twee componenten: in hoofdstuk 2 
wordt beschreven hoe en tegen welke achtergronden de provincie in de komende 
jaren het proces wil faciliteren voor de bouw van de windmolens in het zuidelijk 
gedeelte van het zoekgebied. Na een aantal algemene uitgangspunten, worden de 
vier stappen beschreven die Drenthe zal doorlopen om daar tot de realisatie van de 
benodigde capaciteit voor windenergie te komen.  
 
Hoofdstuk 3 bevat vervolgens de visie van de provincie op een aantal 
uitvoeringsaspecten die in dit verband van belang zijn. Dit betreft onder andere de 
communicatie met en participatie van betrokken bewoners, ondernemers, en 
maatschappelijke organisaties. Tot slot bevat hoofdstuk 4 een aantal 
organisatorische aspecten die van belang zijn bij de in de komende jaren in gang te 
zetten processen en procedures voor de te bouwen windmolens.   
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Hoofdstuk 2 Naar nieuwe windmolens in vier stappen 

 

 Inleiding: de ambitie voor windenergie verbindt ons allemaal 2.1

 
De provincie Drenthe is zich ervan bewust dat nieuwe windmolens ingrijpende 
veranderingen met zich meebrengen voor de mensen die er wonen en voor het 
landschap. Tegelijkertijd zien wij voor Drenthe een verantwoordelijkheid weggelegd 
om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele 
brandstoffen. Ook de recente gebeurtenissen in Oekraïne laten zien dat de 
discussie over onze energie-afhankelijkheid in actualiteit toeneemt.  
 
Voor de realisatie van de afgesproken 285,5 MW in Drenthe, van de in totaal in 
Nederland te realiseren 6.000 MW, hebben we een intensief traject gehad met de 
gemeenten in het zoekgebied. De daarbij gemaakte afspraak dat in het zuidelijk deel 
van het zoekgebied de gemeenten Coevorden en Emmen de verantwoordelijkheid 
nemen voor de bouw van de windmolens in hun gemeenten, krijgt in Emmen geen 
gestalte. Dit vraagt nu dan ook om een andere rol van de provincie, waarin de 
provincie met het daarop toegesneden wettelijk-procedurele instrumentarium een 
procedure start voor de bouw van windmolens in Emmen.  
 
Om voor deze windmolens de beste locaties binnen Emmen te bepalen, stelt de 
provincie de Adviescommissie Windenergie Drenthe in. Aan deze commissie vragen 
we met voorstellen te komen voor windmolens in Emmen. De Adviescommissie 
krijgt hiervoor de beschikking over alle beschikbare onderzoekgegevens, maar gaat 
ook in gesprek met bewoners, ondernemers, gebruikers in de gebieden en overige 
deskundigen. De commissie legt vervolgens het onafhankelijk advies voor aan 
Gedeputeerde Staten van Drenthe. Na ontvangst van dit advies houdt GS een 
consultatieronde met de initiatiefnemers en de gemeente Emmen. Omdat niet de 
provincie, maar particuliere ondernemers uiteindelijk de windmolens ontwikkelen, 
bouwen en exploiteren, zal op basis van concrete projectplannen een provinciale 
coördinatieregeling in werking treden om de vergunningen voor de bouw van de 
windmolens te coördineren.  
 
Het hierboven geschetste proces loopt van 2014 tot en met 2018. Onder andere met 
het instellen van de Adviescommissie Windenergie Drenthe, stelt de provincie de 
dialoog en de actieve participatie van bewoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties centraal.  

 Uitgangspunten voor de realisatie van windenergie in Drenthe 2.2

 
Hiervoor hebben we beschreven dat de provincie Drenthe een faciliterende rol heeft 
bij de realisatie van de taakstelling van 135,5 MW in zuid-oost Drenthe. Hierbij 
hanteert de provincie een aantal uitgangspunten die we in deze paragraaf kort 
toelichten. 
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Omgevingsvisie en Gebiedsvisie zijn vertrekpunt 
Op 2 juli 2014 hebben Provinciale Staten de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 
vastgesteld, inclusief een aantal uitgangspunten voor de realisatie van windenergie. 
Eerder al is, samen met de vier betrokken gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, 
Coevorden en Emmen de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe opgesteld. Deze 
hebben Provinciale Staten vastgesteld in juni 2013. 
 
150 MW in het noorden, 135,5 MW in het zuiden van het zoekgebied 
In de Inleiding hebben we aangegeven dat we de minister van Economische Zaken 
voorstellen de omvang van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in het 
noordelijk deel van het zoekgebied te begrenzen op 150 MW.  Dat betekent dat voor 
het zuidelijk deel van het zoekgebied een opgave resteert van 135,5 MW. De 
bijgevoegde Evaluatie Gebiedsvisie windenergie Drenthe concludeert dat de 
gemeenten niet de verantwoordelijkheid nemen voor (de verdeling van) deze 
restopgave. Daarom neemt de provincie voor deze opgave de regie in handen. 
 
40 MW in Coevorden, met de steun van de provincie 
Een belangrijke conclusie van de evaluatie van de Gebiedsvisie is dat de gemeente 
Coevorden de afspraken is nagekomen en dat zij uitgaat van het realiseren van ca. 
40 MW op haar grondgebied. In een bestuurlijk overleg met de gemeente 
Coevorden op 24 juni 2014 is dit bevestigd: de gemeente stelt alles in het werk om 
tijdig tot realisatie van deze 40 MW te komen. Hiervan uitgaande zal de rol van de 
provincie zich voor de windparken op Coevordens grondgebied beperken tot het 
waar nodig faciliteren van het gemeentelijke werk en het volgen van de voortgang 
van de gemeentelijke processen en procedures (zie ook paragraaf 2.3).  
 
95,5 MW in Emmen, onder regie van de provincie 
In de Evaluatie Gebiedsvisie windenergie Drenthe is ten aanzien van de invulling 
van het zuidelijke deel van het zoekgebied vastgesteld dat het proces van Emmen 
om te komen tot een windpark van 60 MW – en daarna mogelijk nog een extra 
taakstelling -  is aangehouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe 
bestuursakkoord spreekt van een windvrije gemeente. Dit betekent een breuk met 
het vanaf 2006 door de gemeente gevoerde beleid dat was gericht op de realisatie 
van 60 MW, waarvoor ook gedegen – en nog steeds bruikbaar – voorwerk is 
verricht. Ook heeft de gemeente reeds voor haar voorkeurslocatie, te weten het 
Rundeveen, een intensief gebiedsproces gevoerd gericht op het optimaliseren van 
de opbrengsten voor het gebied. 
 
Met een in opdracht van GS uitgevoerde verkenning  heeft het bureau Bosch en Van 
Rijn (eveneens bijgevoegd als bijlage bij het Regieplan) vastgesteld dat het 
grondgebied van de gemeente Emmen toereikende mogelijkheden biedt om – met in 
acht name van het beleid in de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe en 
uitgangspunten uit  de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe – plaats te bieden aan 
windvermogen van een omvang van 95,5 MW (135,5 minus 40). Dit valt ook te 
herleiden uit een door de gemeente Emmen opgestelde Plan MER. 
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Het bestuurlijk overleg op 27 juni 2014 met de gemeente Emmen en de brief d.d. 10 
juli 2014 van het college van B en W van de gemeente hebben duidelijk gemaakt dat 
de gemeente geen verantwoordelijkheid meer neemt voor de keuze om in Emmen 
windparken te realiseren. Wel lijkt er ruimte dat als GS en PS een besluit hebben 
genomen voor de verdeling van de 285,5 MW, de locaties en het pakket aan 
randvoorwaarden, Emmen alsnog bereid is dan de regie voor de realisatie weer op 
zich te nemen. Een complicerende factor daarbij is echter dat Emmen in haar 
bestuursakkoord randvoorwaarden stelt waaraan in de praktijk niet is te voldoen 
(bijvoorbeeld geen plaatsing binnen 1500 meter vanaf woningen). Tegen deze 
achtergrond nemen wij daarom als provincie de verantwoordelijkheid om te 
waarborgen dat de opgave van 95,5 MW in Emmen tijdig wordt gerealiseerd. 
 
In totaal neemt de provincie de verantwoordelijkheid voor een opgave van 135,5 
MW in het zuidelijk deel van het zoekgebied. Hierboven is duidelijk gemaakt dat voor 
de opgave in Emmen een zwaardere rol voor de provincie is weggelegd in 
vergelijking met Coevorden. 
 
Marktpartijen bouwen, de provincie faciliteert 
Een belangrijk uitgangspunt is dat de overheid geen planontwikkelaar is: 
windmolens worden ontwikkeld, gebouwd en geëxploiteerd door initiatiefnemers in 
de markt. In de rol van facilitator richt de provincie zich op een vlot proces naar 
concrete, op uitvoering gerichte projectplannen in die gebieden die zich daarvoor het 
beste lenen. Het feit dat we bescheiden zijn over onze rol – we willen met name 
partijen verbinden en initiatiefnemers de ruimte geven om goede plannen te 
ontwikkelen – wil niet zeggen dat we als provincie Drenthe niet ambitieus zijn: de 
overeengekomen 135,5 MW windenergie in Emmen en Coevorden gaat er komen, 
uiterlijk in 2020. Drenthe staat voor zijn handtekening onder de afspraken met het 
rijk. 
 
Kader: de formele bevoegdheden op basis van de Elektriciteitswet 
Provincies en rijk hebben afspraken gemaakt over de realisatie van 6.000 MW extra 
windenergie in 2020. De bevoegdheid van de provincie om dit extra windvermogen 
te realiseren, is mede gebaseerd op artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998. Hierin is 
aan Provinciale Staten de bevoegdheid toebedeeld voor “de aanleg of uitbreiding 
van een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp 
van windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW”. 
In artikel 9f van de Elektriciteitswet 1998 is in verband hiermee aan Gedeputeerde 
Staten de bevoegdheid toegekend de vergunningverlening te coördineren.  
 
In dialoog met bewoners, ondernemers en hun organisaties 
De provincie Drenthe wil windenergie in Emmen en Coevorden niet vanuit een 
ivoren toren realiseren. Integendeel: dialoog en participatie zijn in dit proces 
vanzelfsprekende uitgangspunten. Dit betekent ook dat keuzeprocessen transparant 
zijn en bewoners, ondernemers en gebruikers (en hun organisaties) waar mogelijk 
betrokken worden. Dat geldt zowel voor de fase van planvorming als daarna. In de 
formele procedures – als concrete vergunningaanvragen voor de windparken door 
het bevoegd gezag in behandeling worden genomen – zal er alle ruimte zijn voor de 
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inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden die de wet voor die procedures 
voorschrijft. 
 
Daarnaast streven we naar participatie bij de exploitatie van de windmolens. Zoals 
vastgelegd in de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe is het voornemen dat de 
initiatiefnemers omwonenden bijvoorbeeld een aanbod doen voor financiële 
participatie. Dit wordt in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt. 
 
Het voeren van de dialoog doen we wel in een hoog tempo. Gezien de grote 
ambities voor extra windenergie, moeten processen en procedures niet langer duren 
dan noodzakelijk. Na jaren van plannenmakerij moeten we de besluitvorming over 
de plek en de inrichting van de windmolenparken niet verder voor ons uitschuiven: 
op enig moment hebben bewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties 
recht op duidelijkheid. 

 Coevorden: provincie houdt vinger aan de pols 2.3

 
De gemeente Coevorden werkt in overleg met initiatiefnemers aan de concrete 
realisatie van twee windparken binnen het gemeentelijk grondgebied. Het gaat om 
de locatie Weijerswold en de uitbreiding van het aantal windmolens in Europark. Op 
dit moment is 12 MW op het Europark reeds gerealiseerd en 12 MW vergund. 
 
Zoals ook is beschreven in de uitgangspunten hierboven, zijn de doelstellingen en 
vorderingen in Coevorden zodanig dat er bij gemeente en provincie vertrouwen is 
dat de uitbreidingsplannen tijdig zullen zijn vertaald in concrete projectplannen en 
vergunningaanvragen. Het voorliggende Regieplan is daarom vooralsnog niet van 
toepassing op de realisatie van de voor Coevordens grondgebied geplande 40 MW. 
 
Momenteel vindt overleg plaats tussen de provincie Drenthe en de gemeente 
Coevorden over een systeem van overleg en monitoring van de processen en 
procedures, zodat de vorderingen van de werkzaamheden kunnen worden bewaakt 
en daarover halfjaarlijks kan worden gerapporteerd aan respectievelijk de 
Gemeenteraad, GS, PS en het Rijk. 

 Emmen: in vier stappen naar 95,5 MW windenergie in 2020 2.4

 
Zoals eerder aangegeven stellen wij voor als provincie de verantwoordelijkheid te 
nemen voor de realisatie van nieuwe windparken op het grondgebied van de 
gemeente Emmen. Deze verantwoordelijkheid betreft de totale capaciteit van de op 
te leveren windmolens (95,5 MW / plusminus 32 windmolens), de  locaties en het 
pakket aan randvoorwaarden waaraan initiatiefnemers moeten voldoen voordat zij 
vergunningaanvragen  indienen. 
 
In paragraaf 2.2 verwezen wij reeds naar de door bureau Bosch en Van Rijn in 
opdracht van de provincie uitgevoerde verkenning naar mogelijke locaties voor 
windenergie in Emmen. Op basis hiervan kan worden vastgesteld dat het 
grondgebied van de gemeente Emmen goede mogelijkheden biedt om – met 
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inachtname van het beleid in de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe en 
uitgangspunten uit de Gebiedsvisie – plaats te bieden aan de doelstelling van 95,5 
MW vermogen. Ook een eerder door de gemeente Emmen uitgevoerde Plan-MER 
laat dit zien. In deze Plan-MER zijn locaties als Rundeveen, De Monden, Oranjedal 
en Limietweg verkend. Deze komen, samen met een aantal andere locaties, ook 
naar voren in het onderzoek van bureau Bosch en Van Rijn.  
 
De Plan-MER van Emmen en de ‘longlist’ in de bijgevoegde verkenning van bureau 
Bosch en Van Rijn, vormen het startpunt voor de processen en de procedures om 
met maximale participatie en in dialoog met betrokken partijen tot concrete 
projectplannen te komen. Het spreekt vanzelf dat daarbij ook nuttig gebruik wordt 
gemaakt van andere onderzoeken en inventarisaties die de afgelopen jaren in de 
gemeente Emmen zijn uitgevoerd. 
 
Overzicht van de vier stappen 
Het spoorboekje om in Emmen tot projectplannen te komen is in onderstaand 
overzicht samengevat. Aan de hand van dit stappenplan komen we tot een proces 
waarin uiteindelijk de markt projectplannen kan indienen voor de bouw van 
windmolens die vervolgens in procedure worden genomen. Hieronder wordt elk van 
de vier stappen kort toegelicht. 
 

 
 

 
Stap 1: Adviescommissie gaat in gesprek 
In het voorgaande is aangegeven dat de provincie belang hecht aan een proces 
waarin ruimte is voor dialoog en participatie. Hiertoe willen we een adviescommissie 
instellen: de Adviescommissie Windenergie Drenthe. In eerste instantie zal deze 
commissie zich richten op de dialoog met betrokkenen binnen de gemeente Emmen, 

Evaluatie Gebiedsvisie

Verkenning Bosch & van Rijn: 135, 5 
MW is haalbaar in het zuidelijk gedeelte 
zoekgebied, waarvan 95 ,5MW in 
Emmen  realistisch is

Na vaststelling Regieplan provincie verantwoordelijk 
voor nadere verkenning, dialoog, particpatie in de  rol 

van facilitator 

In te stellen Adviescommissie Windenergie Drenthe 
gaat in gesprek met experts en 
gebiedsvertegenwoordigers in selectie van gebieden 
en komt met een onafhankelijk advies

Advies commissie moet GS  faciliteren om met 
markt in gesprekt te gaan Markt vragen projectplannen te maken onder 

randvoorwaarden en deze toetsen

Concrete projectplannen en vergunningaanvragen voor 
realisatie en bedrijfsvoering
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maar mogelijk vragen we de commissie later ook op andere aspecten van 
windenergie in Drenthe om advies. De commissie bestaat in beginsel uit drie 
personen met deskundigheid op het gebied van ruimtelijke planning, 
maatschappelijke kosten- en baten en energievraagstukken  
 
In stap 1 vragen we de adviescommissie na de eerste verkennende gesprekken en 
een desk study een voorrangschikking te maken van de gebieden die in de 
bijgevoegde ‘Analyse ruimtelijk mogelijkheden’ zijn verkend (inperking van de 
‘longlist’ op blz.16 van de analyse). Vervolgens kan de adviescommissie dan op 
basis van deze voorrangschikking via een kwalitatieve onderzoeksvorm met 
informele ‘keukentafelgesprekken’ (halfgestructureerde interviews) in kaart brengen 
wat er leeft in de verschillende gebieden in Emmen. Deze gesprekken met de 
belanghebbenden worden gevoerd door een lid van de adviescommissie en een 
onderzoeker. De gesprekken hebben een ‘licht’ karakter en bestaan uit drie fasen: 
kennismaking/bijpraten over stand van zaken, bevragen op relevante informatie en 
tot slot samenvatten en uitnodigen voor het vervolg. De gesprekpartners worden 
gevraagd zoveel mogelijk informatie te geven. Zij zijn echter niet verantwoordelijk 
voor het uiteindelijke advies van de Adviescommissie: dat stelt de commissie zelf 
vast. 
 
De uitkomsten van de interviews en een te houden plenaire bijeenkomst met de 
groep mensen met wie is gesproken dient als input voor de adviescommissie. De 
commissie neemt deze informatie mee bij het formuleren van een voorkeurslijst en 
het opstellen van randvoorwaarden en aandachtspunten. Naast de gesprekken in 
het gebied, voert de adviescommissie ook gesprekken met stakeholders en andere 
deskundigen. Ook juridische aspecten, zoals bijvoorbeeld de betekenis van het 
Verdrag van Meppen voor de locatie Limietweg, worden gewogen door de 
commissie. Tot slot wordt de commissie gevraagd om ook op het gebied van 
techniek en innovatie aanbevelingen te formuleren.  
 
Het resultaat van deze stap is een gerangschikte lijst van locaties met 
aandachtspunten, waarbij de rangschikking – nog zonder politiek-bestuurlijke 
weging – met inbreng van omwonenden en andere experts tot stand is gekomen.  
De adviescommissie zal gevraagd worden voor 1 december een tussenrapportage 
op te leveren over de voorrangschikking  en uiterlijk in maart 2015 haar 
eindrapportage van de verkenningsfase aan GS op te leveren. In aanvulling op het 
Regieplan zullen we minister Kamp van Economische Zaken dan ook nog dit jaar  
informeren over  de tussenrapportage van de adviescommissie. Ook PS zullen we  
informeren over de beide rapportages van de adviescommissie.  
 
Stap 2: Dialoog met eerst in aanmerking komende initiatiefnemers 
Na ontvangst van het eindrapport van de Adviescommissie, gaat de provincie 
Drenthe in eerste instantie in gesprek met de initiatiefnemers voor de eerst in 
aanmerking komende locaties. Dat betreft dus die locaties die hoog ‘scoren’ in de 
ranglijst die de commissie, gehoord de bewoners en de experts, heeft opgesteld. 
Ook de gemeente Emmen zal bij deze gesprekken worden betrokken.  
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Het doel van de gesprekken is om per locatie met de initiatiefnemer te bespreken 
wat de bevindingen van stap 1 zijn en om van de initiatiefnemer te vernemen hoe de 
aandachtspunten van de omwonenden en het expert-judgement goed in een 
eventuele projectuitwerking meegenomen zouden kunnen worden. Voor zover dat 
niet uit de aandachtspunten naar voren komt, zal tevens worden gevraagd hoe de 
initiatiefnemer omwonenden bij de verdere planuitwerking gaat betrekken, hoe de 
initiatiefnemer de omwonenden een aanbod voor financiële participatie gaat doen en 
anderszins maatschappelijke baten voor het gebied verwacht te realiseren. 
 
Aan de hand van de bevindingen van de gesprekken met de initiatiefnemers zullen 
GS een aantal van de initiatiefnemers uitnodigen een projectplan-op-hoofdlijnen 
voor het initiatief op te stellen en aan te bieden aan GS. In dit projectplan dienen, 
naast een inschatting van het te realiseren vermogen en de  ruimtelijke 
consequenties, in ieder geval de bovengenoemde aspecten aan de orde te komen.  
 
Stap 2 kan rond de zomer in 2015 worden afgerond. Op deze manier wordt 
toegewerkt naar de hoofdopzet voor de vergunningaanvragen. 
 
Stap 3: Van projectplan-op-hoofdlijnen naar vergunningaanvragen 
In stap 3 worden de ingezonden projectplannen-op-hoofdlijnen door GS – na 
raadpleging van PS – beoordeeld. Eventueel kan in deze fase nog nader overleg 
met initiatiefnemers plaatsvinden. Op basis van de beoordelingen en het resultaat 
van eventueel nader overleg zullen GS dan de meest in aanmerking komende 
initiatiefnemers uitnodigen ontvankelijke vergunningaanvragen te ontwikkelen en 
deze – gestaafd met de wettelijk vereiste onderzoekingen – in te dienen. In totaliteit 
moeten de vergunningsaanvragen leiden tot een opgesteld vermogen van 95,5 MW 
in de gemeente Emmen. Vergunningaanvragen die leiden tot een opgesteld 
vermogen van meer dan 95,5 MW in Emmen worden niet gehonoreerd. 
 
De genoemde raadpleging van PS wordt voorzien in de tweede helft van 2015, 
waarna bovenbedoelde uitnodigingen kunnen worden verstuurd.  
 
Stap 4: Naar vergunningverlening 
In de laatste stap ontwikkelen de initiatiefnemers de projectplannen, stellen deze de 
aanvragen op voor de benodigde vergunningen, voeren de daarbij noodzakelijke 
onderzoeken uit en dienen de vergunningaanvragen in. Vervolgens nemen de 
bevoegde gezagen – onder provinciale coördinatie – de vergunningaanvragen in 
behandeling en worden de vergunningen al dan niet verleend. Vanzelfsprekend 
nemen we hierbij de wettelijke vereisten voor inspraak, bezwaar en beroep volledig 
in acht. 
 
Kader: nadere toelichting coördinatie van de vergunningverlening door GS 
Artikel 9f van de Elektriciteitswet 1998 regelt dat Gedeputeerde Staten voor de 
bouw van windparken van 5 tot 100 MW  - tenzij niet verwacht wordt dat dat de 
procedures versnelt, of wanneer de provinciale taakstelling van 285,5 MW al zou 
zijn behaald - de Provinciale Coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening 
gebruiken om de vergunningen en dergelijke te verlenen die nodig zijn om een park 
te realiseren.  
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Daarbij  
− verlenen GS de vergunningen en dergelijke en zijn de gemeenten en de 

waterschappen daartoe niet bevoegd;  
− en worden de vergunningen en dergelijke - na door de initiatiefnemer te zijn 

aangevraagd - tegelijk voorbereid, genomen en gepubliceerd voor inspraak, 
waarna ze als één geheel hetzelfde beroepstraject volgen. 

Onder deze vergunningen kan ook de Omgevingsvergunning zijn ter afwijking van 
het bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat met deze Omgevingsvergunning een 
'projectbesluit' zal worden genomen, waarbij de besluitvorming betrekking heeft op 
concrete projectplannen en de voorbereiding en vaststelling van Inpassingsplannen 
- die als algemene regelingen in de coördinatie-procedure geen toegevoegde 
waarde hebben - achterwege kan blijven.  
 
 
 
Wanneer de projectplannen begin 2016 worden ingediend, kunnen de vergunningen 
medio 2017 worden verleend. Afhankelijk van de duur van de afhandeling van 
eventuele beroepen bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, is de start 
van de aanleg van de windparken in de eerste helft 2018 realistisch. 

 Tweemaal per jaar rapportage over de voortgang 2.5

 
Met de vaststelling van het Regieplan Windenergie Drenthe door Provinciale Staten 
staat de provincie aan het begin van een traject dat om tact, begrip en 
doorzettingsvermogen vraagt. We kiezen voor een weg die kan worden samengevat 
als ‘besturen op maat’ bij het realiseren van voorzieningen die het gemeentelijk 
domein overschrijden. Waar de provincie als bevoegd zal gaan optreden, zullen we 
dit zoveel als mogelijk doen in dialoog met omwonenden, gebruikers van de 
(mogelijke) locaties, gemeenten en andere stakeholders. Dit proces vraagt tijd, 
aandacht en slagkracht van alle betrokkenen. 
 
Wij zullen aan Provinciale Staten tweemaal per jaar, of vaker wanneer daartoe 
aanleiding is, rapporteren over de gerealiseerde voortgang van de uitvoering van het 
Regieplan. In beginsel ontvangt PS de voortgangsrapportages in juni en december. 
Deze voortgangsrapportages zullen we ook gebruiken voor de halfjaarlijkse 
rapportages richting minister Kamp van Economische Zaken. 
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Hoofdstuk 3 Drenthe kiest voor windenergie met 
betrokkenheid van het gebied 

 

 Inleiding: visie provincie op de realisatie van windenergie 3.1

 
Hoofdstuk 2 van dit Regieplan bevat de te voeren procedure om te komen tot de 
bouw van de windmolens in het zuidelijk gedeelte van het zoekgebied. Met het 
stappenplan richten we ons primair op het realiseren van 95,5 MW windenergie op 
het grondgebied van de gemeente Emmen. De verantwoordelijkheid van de 
provincie en van de initiatiefnemers gaat echter verder: we streven in het gehele 
zoekgebied naar een proces waarin verbindingen worden gezocht met andere 
ontwikkelingen in de directe omgeving van de nieuwe windparken. In onze 
verantwoordelijkheid als facilitator willen we daarom omstandigheden creëren opdat 
deze verbindingen door de initiatiefnemers van de windparken en andere 
betrokkenen optimaal ingevuld kunnen worden.  
 
Dit vraagt om een visie van de provincie Drenthe, onder andere op het terrein van 
communicatie, participatie en innovatie. In dit hoofdstuk wordt die visie op 
hoofdlijnen uiteengezet. Uiteraard is deze visie niet in beton gegoten: werkende weg 
blijft er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten.  

 Continue aandacht voor communicatie 3.2

 
Communicatie met bewoners, ondernemers, gemeenten en maatschappelijke 
organisaties op het thema windenergie zal in de komende jaren continu aandacht 
vragen. De provincie Drenthe is zich ervan bewust dat op het moment dat de 
Adviescommissie Windenergie in Drenthe (zie paragraaf 2.4) met haar 
werkzaamheden begint, dit in Emmen het nodige zal losmaken. We zullen dan ook 
vanaf het begin de dialoog aangaan en transparant zijn over de stappen die komen 
gaan. Het voorliggende Regieplan is hierin een belangrijke stap. Maar ook daarna 
werken we aan de hand van een zorgvuldig op te stellen communicatieplan. Hierbij 
geven we gemeenten en later ook initiatiefnemers de ruimte om de communicatie 
met bewoners en andere stakeholders mede vorm te geven, waarbij we streven 
naar een gezamenlijke communicatieparaplu met eenduidige communicatiemiddelen 
en -activiteiten. De coördinator en verantwoordelijke voor de communicatie is en 
blijft echter de provincie. 
 
Communicatielijnen waaraan we inhoud gaan geven zijn onder meer:  

• Informatie over aanleiding en achtergronden Regieplan 
• Informatie over opdracht en werkwijze Adviescommissie Windenergie 

Drenthe. 
• Terugkoppeling aan alle gesprekpartners over de resultaten van de dialoog 

van de Adviescommissie, 
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• Voorlichting en informatie over de bouw van windmolens (nut& noodzaak, 
storytelling, facts & figures, techniek, planning). 

• (Faciliteren) marketing van participatie (bijv. Parkfonds, Profijtfonds). 
• Continue afstemming communicatie met samenwerkende partijen. 
• Monitoring social media. 
• Visualisatie van nieuwe windparken. 
• Informele consultatie op onderdelen, waaronder aspecten als gezondheid, 

werkgelegenheid, innovatie. 
• Communicatieve begeleiding inspraakprocedures.  

 Volop ruimte voor participatie 3.3

 
De provincie Drenthe is van mening dat bijzondere aandacht nodig is voor een 
goede verdeling van de lusten en lasten van windparken. Daarom streven we ernaar 
dat bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de directe omgeving van 
een windpark kunnen delen in de opbrengsten van het park. Deze participatie kan 
op verschillende manieren worden ingevuld, onder meer met een profijtregeling, een 
parkfonds, financiële participatie en/of andere spin-offs. Met al deze vormen van 
participatie is op andere plekken reeds ervaring opgedaan. 
 
Hieronder worden de verschillende vormen van participatie kort toegelicht. De 
toelichting  is niet bedoeld als een absoluut toetsingskader voor de projectplannen-
op-hoofdlijnen die we in de loop van 2015 aan initiatiefnemers zullen vragen. Wel 
willen we hen hiermee inspireren en ook bewoners, bedrijven en andere 
betrokkenen op ideeën te brengen voor het samenwerken aan windenergie met 
draagvlak. Waar nodig zullen we op dit punt ook faciliteren. 
 
Parkfonds 
De provincie is voorstander van de realisatie van parkfondsen voor de locaties waar 
windparken gerealiseerd gaan worden. Dit is ook vastgesteld door PS in de 
Actualisering van de Omgevingsvisie in juli 2014. Het parkfonds houdt in dat de 
initiatiefnemers van de windparken een fonds instellen en hierin jaarlijks structurele 
bijdragen gaan storten. Omdat de gebiedskenmerken per windparkproject sterk 
verschillen (situering en omvang windpark, aantallen  bewoners rondom park, aantal 
kernen in de buurt etc.) zal er maatwerk moeten worden verricht.  
 
 
Kader: praktijkvoorbeelden van Parkfondsen 
 
Keileroordfonds 
ECN stort €10.000,- (ongeveer €200,- per MW) in een gemeenschappelijk fonds. 
 
Green Scheme in Denemarken 
De Deense overheid stelt ongeveer €25.000,- per turbine beschikbaar voor 
projecten op het terrein van duurzaamheid en leefbaarheid. 
 
Gebiedsgebonden bijdragen in Groningen en Flevoland 
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Aan initiatiefnemers wordt in deze provincies een gebiedsgebonden bijdrage van   
van €.1050,- per MW per jaar gevraagd. Ook andere partijen kunnen bijdragen in 
een daarmee te vormen fonds, waarmee investeringen mogelijk worden in 
economie, duurzaamheid en leefbaarheid  
 
Voor de financiering van het Parkfonds stellen wij voor dat elke initiatiefnemer 
jaarlijks een gebiedsgebonden bijdrage hierin stort, passend binnen de business 
case van het betreffende windpark. De bijdrage dient vanaf het eerste jaar van 
daadwerkelijke energieproductie van het nieuwe windpark voldaan te worden. Wij 
zijn bereid hierin ook te investeren om daarmee  provinciale doelen op het gebied 
van economie, duurzaamheid en leefbaarheid te realiseren. Dit geldt overigens niet 
alleen voor het zuidelijk deel van het zoekgebied, ook voor het noordelijk deel zullen 
we ons sterk maken voor het instellen van een Parkfonds. 
 
Voor een goed functionerend Parkfonds is het van belang dat er een helder doel is, 
een sterk bestuur en voldoende middelen. Het fonds wordt robuuster wanneer ook 
betrokken gemeenten en andere belanghebbende partijen bijdragen aan het 
Parkfonds. De bijdragen vanuit de gemeenten zouden bijvoorbeeld gefinancierd 
kunnen worden uit de leges en (een deel van) de extra OZB-opbrengsten van de 
windparken.  
 
Profijtregeling 
Vanuit een parkfonds of gebiedsfonds kan een profijtregeling worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor alle bewoners die binnen een bepaalde afstand van de nieuwe 
turbines wonen en die niet medeontwikkelaar zijn van het park en/of geen inkomsten 
hebben via opstalrechten voor windturbines. Hierbij is het denkbaar dat (een deel 
van) de energierekening van omwonenden wordt betaald uit de opbrengsten van het 
park. Bij dergelijke regelingen is maatwerk nodig omdat de lusten en lasten per 
bewoner kunnen verschillen.  
 
Kader: praktijkvoorbeelden van de Profijtregeling 
 
Wieringermeer 
NUON betaalt 130 euro per jaar aan omwonenden van het windpark 
 
Windunie 
Omwonenden krijgen windenergie aangeboden tegen een gereduceerd tarief 
 
Spin-off mogelijkheden van het windpark 
Het Zuidoosten van Drenthe heeft te maken met specifieke opgaven op het terrein van 
economie, arbeidsmarkt en demografische ontwikkeling.  Daarom gaan we met de 
initiatiefnemers in gesprek om te bewerkstelligen dat de windparken leiden tot een ‘social 
investment’. Met de bouw van de windparken zijn immers forse investeringen gemoeid, 
niet alleen in de bouw van de windturbines zelf maar ook voor het transport van de 
elektriciteit, toegangswegen naar de locaties van de windturbines en onderhoud van de 
installaties. Gemiddeld levert een operationeel windpark van 100 MW structureel tien 
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voltijds banen op. Wij zetten ons ervoor in dat de ontwikkelaars lokale bedrijven en 
werkzoekenden inzetten bij de bouw en het onderhoud van de windparken.  
 
Financiële participatie  
Ook financiële participatie is een mogelijkheid om bewoners en andere betrokkenen 
mee te laten profiteren van de komst van een windpark. Door zelf te investeren in 
het windpark, kan het windpark een aardig rendement opleveren. Er zijn in beginsel 
twee vormen van financiële participatie: 

• Participatie met risico en zeggenschap, waarbij de participant als het ware 
mede-eigenaar is van het windpark en dus meedeelt in de financiële risico's. 

• Participatie met weinig risico en geen of beperkte zeggenschap. Bij deze 
vorm van financiële participatie neemt de participant doorgaans deel in een 
bepaalde financieringsvorm waarbij het risico beperkt is, bijvoorbeeld door 
middel van aandelen of obligaties.  

 
Kader: praktijkvoorbeelden van financiële participatie 
 
De Deense 20%-regel 
In Denemarken zijn initiatiefnemers verplicht 20% van de aandelen in 
windmolenparken publiekelijk uit te geven. Omwonenden hebben hierbij voorrang.  
 
Obligaties Burgervlotbrug 
Het park Burgervlotbrug in Noord-Holland geeft obligatieleningen uit aan 
particulieren. Hiermee ontvangen zij een jaarlijkse rente van 8%. 
 
Beleggingsfonds MEEWIND 
Het fonds MEEWIND laat mensen gedurende twintig jaar participeren in windparken, 
voor minimaal €1.000,- per participatie. Het rendement is 7-10% per jaar. 

 Innovatie in windenergie 3.4

 
Voor diverse potentiële locaties in Drenthe zijn in het verleden door initiatiefnemers 
al meer of minder gedetailleerde invullingen gemaakt. De dialoog met de 
initiatiefnemers is erop gericht om - naast bovengenoemde punten - hen nadrukkelijk 
ook onder de aandacht te brengen dat de techniek ten opzichte van eerder 
opgestelde plannen inmiddels voortgeschreden is. Dat biedt allicht nieuwe kansen 
voor wat betreft de rentabiliteit, maar ook voor de inpassing in de omgeving. De 
provincie zal inzetten op state of the art-plannen. 
 
Een discussie die daarbij wordt meegenomen is op termijn niet zozeer te kijken naar 
het aantal MW’s van de windparken (dit betreft de capaciteit van de molens), maar 
naar de uiteindelijke energieopbrengsten (de output). De provincie is bereid het 
beleid hierop te gaan richten. Als we kiezen voor maximale energieopbrengsten, is 
het wellicht mogelijk om met minder windmolens dezelfde productiecapaciteit te 
realiseren. Ook zullen we kijken naar mogelijkheden voor flexibelere vergunningen, 
die een optimale turbinekeuze mogelijk maken op het moment van realisatie. 
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Hoofdstuk 4 Organisatie en financiën 

 

 Inleiding: investeren in proces en inhoud 4.1

 
De provinciale verantwoordelijkheid voor het realiseren van windenergie met 
draagvlak in Drenthe - en dan in het bijzonder in het zuid-oosten van de provincie -  
vraagt om investeringen in mensen en middelen. In dit hoofdstuk wordt daartoe een 
voorstel op hoofdlijnen gepresenteerd.  

 Adviescommissie en projectorganisatie 4.2

 
De provinciale verantwoordelijkheid om het proces en de procedures aan de hand 
van bovenbeschreven vertrekpunten goed in te vullen, vraagt om een goed geleide 
en adequaat gefaciliteerde projectorganisatie. Deze organisatie dient te zijn 
toegerust op de verschillende benodigde expertises. Het gaat dan onder meer om 
interne en externe communicatie, technische expertise en planologisch-juridische 
kennis. In de komende periode zullen we hieraan invulling geven.  
 
Daarbij overwegen we om in het zuidelijk deel van het zoekgebied een 
projectbureau in te richten, om letterlijk dicht bij de bewoners, bedrijven en andere 
betrokkenen te staan. Bij de bemensing van het projectbureau geven we ruimte aan 
de gemeenten om hier ook mensen te  detacheren en zo samen met alle 
stakeholders te bouwen aan windenergie met zoveel mogelijk draagvlak en zoveel 
mogelijk meerwaarde voor economie, duurzaamheid en leefbaarheid. Ook de 
adviescommissie kan het projectbureau als thuisbasis gebruiken en daarmee  
laagdrempelig opereren.  

 Begroting 4.3

 
Met de realisatie van nieuwe windenergie levert Drenthe een belangrijke bijdrage 
aan de (inter)nationale behoefte aan duurzame energie. In dit Regieplan hebben we 
aangegeven dat we als provincie investeren in een zorgvuldig proces dat zoveel 
mogelijk verbindingen oplevert met andere opgaven op het terrein van economie, 
duurzaamheid en leefbaarheid. Dit vraagt om een gedegen organisatie die een en 
ander gaat opzetten en begeleiden.  
 
Het onderstaande overzicht geeft een eerste indicatie van de investeringen die met 
dit proces gemoeid zijn. Het merendeel van de kosten heeft betrekking op het 
zuidelijk deel van het zoekgebied waar de provincie de regie heeft. Daarnaast willen 
we een bijdrage leveren aan de communicatie in het noordelijk deel van het 
zoekgebied en de operationalisering van een Parkfonds. Ook hierin is in het 
kostenoverzicht voorzien. 
Tegenover de investeringen van de provincie staan grote investeringen  van de kant 
van particuliere initiatiefnemers. Naar schatting gaat het voor het totale Drentse 
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zoekgebied om een investering vanuit de markt van tussen de € 300 miljoen en € 
400 miljoen. Dit zorgt niet alleen voor directe en indirecte werkgelegenheid, maar 
bijvoorbeeld ook voor inkomsten als leges en structurele WOZ-opbrengsten. 
 
Rekening houdend met het onderstaande overzicht ontvangen Provinciale Staten op 
een later moment concrete voorstellen voor de financiering van de verschillende 
onderdelen. Deels zullen hiervoor nieuwe middelen moeten worden vrijgemaakt in 
de komende jaren, deels kan het gefinancierd worden uit bestaande programma’s. 
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* Uitgaande van drie windparken onder provinciale coördinatie.  
** De mogelijkheden worden onderzocht om in het zuidelijk deel van het zoekgebied (Emmen) een projectbureau in 

te richten waarin ook andere betrokken partijen kunnen participeren. 
*** Uitgaande van 3.500 €/MW en 285,5 MW. 

 

Raming benodigde middelen Regieplan 

(bedragen x € 1.000,- ) 

va 

okt 

2014 

2015 2016 2017 2018 

Opstellen/uitvoeren strategisch communicatieplan  

 

50 50 25 25 15 

Proces van selectie van geschikte locaties in 

samenspraak met experts en omwonenden en 

advisering Adviescommissie Windenergie Drenthe 

incl. organisatie, ondersteuning dialoog 

werkzaamheden commissie 

125     

Bijdrage provincie (communicatie DDOM)  10 10 10 10 

Onderzoeken, juridische advisering, MKBA/MKEA 

etc. 

 

10 50    

Uitbesteding (PCR) procedures* 

 

  150 150  

Opdracht Projectleiding (in eerste instantie voor op te 

starten procedures, de dialoog, daarna voor de 

uitvoering/koppeling met opgaven op het gebied van 

economie, duurzaamheid en leefbaarheid) ** 

25 125 125 125 75 

Bijdrage aan projectvoorbereiding/organisatie  

mogelijke invullingen gebiedsontwikkeling 

gefinancierd uit parkfondsen 

  25 25  

Bijdrage provincie Parkfonds t.b.v. leefbaarheid, 

economie en duurzaamheid in gebieden met 

windparken *** 

  

    1.000 

Totalen  210 235 335 335 1.100 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie 1e fase Gebiedsvisie windenergie Drenthe   
3-6-2014 
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1 Doel en inhoud evaluatie 
  
De provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Aa en Hunze en 
Borger-Odoorn hebben het bureau Omniplan gevraagd de evaluatie van de eerste 
fase van de Gebiedsvisie windenergie Drenthe uit te voeren zoals beschreven op 
bladzijde 26 van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie beschrijft waar en onder welke 
voorwaarden windturbines in Drenthe kunnen worden geplaatst. De resultaten van 
de evaluatie vormen de basis voor het Regieplan windenergie Drenthe, dat in 
opdracht van de provincie Drenthe wordt gemaakt en 24 september 2014 aan 
Provinciale Staten van Drenthe zal worden aangeboden.  

1.1 Aanleiding 
In de gebiedsvisie Windenergie Drenthe hebben de vijf betrokken overheden 
afgesproken om begin 2014 te evalueren en de balans op te maken. De realisatie 
van de provinciale doelstelling van 285,5 MW voor 2020 is in de gebiedsvisie in 2 
fasen verdeeld:  

• In fase 1 leggen de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en 
Emmen de locaties en gebieden voor 1 januari 2014 vast in gemeentelijke 
structuurvisies.  

• Na een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de eerste fase, wordt 
begin 2014 de balans opgemaakt.  

• Het resterende deel van de doelstelling wordt in fase 2 weggezet op locaties 
in het zoekgebied die daar het meest voor in aanmerking komen.  

1.2 Doelen 
De evaluatie is bedoeld om de balans op te maken van wat er in fase 1 is 
gerealiseerd van de gemaakte planologische afspraken en hoe groot de provinciale 
restopgave is. Daarnaast markeert de evaluatie de start van fase 2 om te komen tot 
een zorgvuldige verdeling van de totale windopgave in Drenthe. 

1.3 Inhoud 
Na een samenvatting van de kaders voor windenergie in Drenthe wordt een 
kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de eerste fase gemaakt.  

• De kwantitatieve evaluatie maakt de behaalde resultaten inzichtelijk van 
waar de provinciale doelstelling is verdeeld, wat er gerealiseerd is van de 
planologische afspraken en hoe groot de provinciale restopgave is.  

• De kwalitatieve evaluatie gaat in op de in de gebiedsvisie genoemde 
voorwaarden voor de realisering van windparken. 
 

Peildatum van deze evaluatie is 1 mei 2014. Na de conclusies op hoofdlijnen sluit 
deze evaluatie af met handvatten voor het vervolgproces. 
 
2 Samenvatting kaders windenergie 
 
Het beleid voor windenergie is volop in ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt een 
samenvatting gegeven van de belangrijkste beleidskaders van Rijk, Provincie en 
gemeenten, die van belang zijn voor realisering van windenergie in Drenthe.  
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2.1 Rijk 
De overheden willen in 2020 een totale capaciteit van 6000 Megawatt windenergie 
op land realiseren. Ook in het onlangs gesloten Energieakkoord is de doelstelling 
om in 2020 6000 MW windenergie te realiseren opgenomen. Het rijk heeft hiertoe 
een Structuurvisie Wind op Land (SWoL) gemaakt. Op 24 april is de visie behandeld 
in de Tweede Kamer. Het verkrijgen van draagvlak van bewoners bij het plaatsen 
van de windmolens staat hoog op de agenda. Een motie die het Rijk verzoekt bij de 
locatiekeuze voor grootschalige windparken in de Drentse Veenkoloniën de 
Gebiedsvisie als uitgangspunt te nemen, is aangenomen. Minister Kamp geeft 
invulling aan deze motie door, in lijn met de brief van 20 december 2013, de drie 
gebieden uit de gebiedsvisie als eerste stap te verkennen. In dat kader is de 
Rijksadviseur voor het landschap gevraagd om zijn landschappelijke visie op de 
inpassing van windenergie in het plangebied van het windpark. 
 
Conform de Crisis en herstelwet is het Rijk het bevoegd gezag voor windparken 
groter dan 100 MW. In 2010 zijn twee aanvragen voor een rijkscoördinatieregeling 
(RCR) ingediend voor concrete initiatieven van grootschalig windparken (De 
Drentse Monden en Oostermoer) in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. 
Het Rijk is daarmee het bevoegd gezag voor de realisering van windenergie in het 
noorden van het zoekgebied. Eind december 2013 heeft minister Kamp, na een 
periode van intensieve gesprekken tussen provincie, initiatiefnemers en het Rijk, in 
een brief aan de provincie zijn besluiten over het windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer, kenbaar gemaakt. Uiteindelijk is dit windpark begrensd in omvang. In 
de RCR zal minimaal 150 MW en maximaal 185,5 MW worden opgenomen. De 
provincie Drenthe zal voor 1 januari 2015 met een besluit van Provinciale Staten 
vastleggen waar de opgave van de resterende 135,5 MW (naast de 150 MW in het 
gebied De Drentse Monden en Oostermoer) windenergie planologisch concreet 
wordt ingevuld. 

2.2 Provincie 
Eind 2012 zijn de provincies, verenigd in het IPO, het onderling eens geworden over 
de verdeling van 6000 MW windenergie over de 12 provincies. De provincie 
Drenthe heeft met de Rijksoverheid afgesproken dat in Drenthe 285,5 MW aan 
windenergie wordt geplaatst  
 
In haar omgevingsvisie van 2010 heeft de provincie een zoekgebied aangewezen, 
voor de realisering van deze doelstelling. Het zoekgebied ligt in de gemeenten Aa 
en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. De provincie heeft besloten dat 
de doelstelling van 285,5 MW binnen dit zoekgebied dient te worden gerealiseerd.  
 
Conform de Crisis en herstelwet (CHW) zijn Provinciale Staten het bevoegd gezag 
voor windparken van 5 tot 100 MW. Indien de gemeente ten behoeve van een 
windinitiatief het bestemmingsplan niet vaststelt of wijzigt, kan de initiatiefnemer een 
beroep doen op de provincie. Provinciale Staten zijn bevoegd een inpassingsplan te 
maken. Voor de vergunningverlening is standaard de provinciale coördinatieregeling 
van toepassing.  
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2.3 Provincie en gemeenten 
In 2011 is door de Provincie Drenthe in samenwerking met de gemeenten van het 
zoekgebied gestart met het opstellen van de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. De 
Gebiedsvisie is een uitwerking en verfijning van het provinciaal zoekgebied. Het is 
een gezamenlijk product van de provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, 
Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden en geeft aan waar en onder welke 
voorwaarden windturbines in het zoekgebied kunnen worden geplaatst. Deze 
gebiedsvisie is in de zomer van 2013 afgerond.  
 
De gebiedsvisie is een gezamenlijke bestuurlijke en politieke visie van de betrokken 
overheden over de invulling van het zoekgebied voor windenergie. Met de vier 
betrokken gemeentes is afgesproken om de locaties geschikt voor de ontwikkeling 
van windenergie voor 1 januari 2014 vast te leggen in structuurvisies. Afgesproken 
is om deze gebiedsvisie begin 2014 te evalueren. Deze evaluatie is hier nu aan de 
orde.  
 
In de gebiedsvisie zijn geen getallen opgenomen over de verdeling van de 
windopgave wel is met Emmen afgesproken dat zij in de eerste fase locaties voor 
60 MW planologisch vastlegt in een structuurvisie alvorens er sprake kan zijn van 
een aanvullende taakstelling. De gemeente Coevorden heeft uitgesproken 40 MW 
te willen realiseren op de daarvoor aangewezen locaties. Op grond van de evaluatie 
wordt het resterende deel van de doelstelling weggezet op locaties die daar het 
meest voor in aanmerking komen, op basis van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de vijf betrokken overheden. Indien de gemeenten hierbij 
in gebreke blijven zal de provincie een procedure starten voor een provinciaal 
inpassingsplan. 
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3 Kwantitatieve evaluatie Fase 1 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vragen: 
Wat is er gerealiseerd van de planologische afspraken en hoe groot is de 
provinciale restopgave?  
 
Hiervoor wordt allereerst per overheid een analyse gemaakt.  

3.1 Overheden 
Provincie 

• Op 23 juni 2013 hebben Provinciale Staten de Gebiedsvisie windenergie 
Drenthe vastgesteld.  

• De provincie heeft met in acht name van de uitgangspunten en de drie 
gebieden uit de Gebiedsvisie de brief van de Minister van Economische 
Zaken d.d. 20 december 2013 geaccepteerd als het procedurele kader voor 
het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in het noordelijk deel van 
het zoekgebied. 

• De taakstelling en de Gebiedsvisie zijn opgenomen in de actualisatie van de 
omgevingsvisie, die begin 2014 ter inzage heeft gelegen. GS zullen met een 
paar aanvullingen op het gebied van Parkfonds, participatie en dialoog, de 
actualisatie van de omgevingsvisie eind mei ter besluitvorming voorleggen 
aan PS, die hierover op 2 juli beslissen.  

 
Aa en Hunze  

• Het college van Aa en Hunze heeft ingestemd met de gebiedsvisie net zoals 
de meerderheid van de commissie. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie 
niet vastgesteld. 

• Het windpark Oostermoer wordt onder de RCR ontwikkeld en door het Rijk 
wordt een inpassingsplan opgesteld. De gemeente is bevoegd gezag voor 
de Omgevingsvergunning. 

• Inzet van de gemeente is om de gebiedsvisie en de hierin opgenomen 
voorwaarden als uitgangspunt te nemen voor het rijksinpassingsplan. 30MW 
wordt door de gemeente gezien als maximum (bron brief 29-1-2014).  

 
Borger-Odoorn 

• Aan de totstandkoming van de gebiedsvisie is intensief meegewerkt door de 
gemeente. De concept-gebiedsvisie is op 15 januari 2013 tijdens een 
plenaire avond als alternatief t.o.v. het windpark Drentse Monden dat onder 
de Rijkscoordinatieregeling wordt ontwikkeld door de wethouder van Borger-
Odoorn gepresenteerd. Bij de aanwezigen was geen draagvlak voor de 
concept-gebiedsvisie.  

• De Gebiedsvisie is vervolgens niet vastgesteld door burgemeester en 
wethouders (na raadpleging raad op 13 juni 2013).  

• De raad heeft zich in de Structuurvisie Borger-Odoorn 2010 op bladzijde 29 
uitgesproken tegen realisatie van een grootschalig windmolenpark met 
tussen de 80 en 200 molens. 

• Het windpark Drentse Monden wordt onder de RCR ontwikkeld en door het 
Rijk wordt een inpassingsplan opgesteld. De gemeente is bevoegd gezag 
voor de Omgevingsvergunning.  

• Inzet van de gemeente is om de gebiedsvisie en de daarin opgenomen 
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voorwaarden als uitgangspunt te nemen voor het rijksinpassingsplan. 90 MW 
wordt door de gemeente gezien als maximum (bron brief 29-1-2014). 

 
Coevorden 

• De gemeente Coevorden heeft de Gebiedsvisie windenergie Drenthe 
vastgesteld. 

• De gemeente Coevorden heeft in december 2013 haar structuurvisie 
vastgesteld en daarin twee locaties voor de ontwikkeling van windenergie 
opgenomen, onder voorwaarde dat de andere gemeenten deze ook 
vaststellen.  

• Initiatieven met betrekking tot de plaatsing van windparken zullen zich 
moeten richten op deze 2 locaties.  

• De gemeente is op dit moment in gesprek met verschillende initiatiefnemers. 
Hierbij worden de uitgangspunten in de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe 
in acht genomen en zet de gemeente in op realisatie van 40 MW. 

 
Emmen 

• In 2006 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat de gemeente Emmen 
windenergie wil en het zou om 60 MW kunnen gaan. In 2006 is met het 
college van B en W van de gemeente Emmen een afspraak gemaakt om 60 
MW in Emmen te realiseren. In 2012 is deze taakstelling onderdeel 
geworden van de Energienota Emmen. 

• Emmen zet in op één grootschalige windmolenopstelling van maximaal 60 
MW binnen het zoekgebied. Een lijn die Emmen al meerdere jaren hanteert 
en ook heeft vastgelegd in correspondentie met de provincie. 

• Het college van de gemeente Emmen heeft ingestemd met de Gebiedsvisie 
windenergie Drenthe, als bouwsteen voor de Structuurvisie Windenergie 
Emmen.  

• In de gebiedsvisie is overeengekomen dat Emmen het traject van het 
vastleggen van locaties voor windparken voor 60 MW afrondt voor 1 januari 
2014, voordat sprake kan zijn van een aanvullende taakstelling in deze 
gemeente. 

• De in aanmerking komende locaties zijn op grond van de PlanMER 
Structuurvisie Windenergie Emmen verkend.  

• In een uitgebreid (gebieds)proces heeft de gemeente de afgelopen jaren 
invulling gegeven aan de opgave. Het zogenaamde Windteam, bestaande 
uit inwoners en ambtenaren van de gemeente Emmen, heeft kennis 
verzameld en het bestuur van de gemeente uiteindelijk een advies gegeven 
over één voorkeursgebied, te weten het Rundeveen.  

• Uitgangspunt is dat de realisatie van windenergie gecombineerd wordt met 
investeringen in gebiedsontwikkeling.  

• De ontwerp Structuurvisie heeft samen met het planMER in 2013 ter inzage 
gelegen. Dit heeft geleid tot veel inspraakreacties en discussie over het 
voorkeursgebied.  

• Het college heeft op advies van de commissie besloten besluitvorming uit te 
stellen tot na de gemeenteraadverkiezingen. De planning met betrekking tot 
het vervolg van de Structuurvisie is mede afhankelijk van de nieuwe 
bestuurlijke koers van Emmen. 

• Emmen is van mening dat er voor de restopgave ook buiten het provinciale 
zoekgebied gekeken moet worden.  
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3.2 Planologische afspraken 
Er is onderscheid tussen de niet RCR gemeenten in het zuidelijke deel van het 
zoekgebied en de RCR gemeenten in het noordelijke deel. Vanuit het Rijk zijn 
duidelijke randvoorwaarden meegegeven voor de planning. Provinciale Staten 
dienen voor 1 januari 2015 aan te geven hoe de taakstelling van 285,5 MW 
planologisch wordt verdeeld. Afhankelijk van deze verdeling zal de minister 
besluiten over de uiteindelijke omvang van het windpark in het noordelijk deel van 
het zoekgebied. 
 
In de gebiedsvisie is de planologische afspraak met de gemeenten gemaakt om hun 
opgave voor wind vast te leggen in een structuurvisie, waarna het resterende deel 
van de doelstelling in het zoekgebied wordt verdeeld. De planologische verankering 
voor de gemeenten in het noorden is geregeld in de RCR. In het Zuiden heeft de 
gemeente Coevorden haar structuurvisie vastgesteld, zij vordert met het realiseren 
van concrete initiatieven. Besluitvorming in Emmen is door het college uitgesteld tot 
na de verkiezingen en is daardoor niet planologisch verankerd. Windenergie was 
een belangrijk thema bij deze verkiezingen. 

3.3 Resterende provinciale opgave 
 

Zoekgebied Gemeente(n) MW Vastgelegd in Status / Fase Te nemen ruimtelijk 
besluit 

NOORD Aa en Hunze 
/ Borger-
Odoorn 

150 (185) Brief Minister EZ, 
dd. 20-12-2013 

In m.e.r. procedure, 
aantal MW afhankelijk 
van uitkomst Zuid 

Inpassingsplan obv 

rijkscoördinatieregeling 

ZUID Coevorden 40 Structuurvisie       Locaties duidelijk, in 
gesprek met 
initiatiefnemers 

Bestemmingsplan icm 

coördinatieregeling / 
Provinciaal IP 

Emmen 60 Ontwerp 
Structuurvisie  

Onzeker, besluit over 
voorkeurslocatie 
uitgesteld.  

Bestemmingsplan icm 

coördinatieregeling / 
Provinciaal IP 

 Resterende deel doelstelling fase 2:  ca. 35,5 

 
In bovenstaande tabel is de stand van zaken op 1 mei 2014 samengevat. Het 
resterende deel van de doelstelling is 35,5 MW.  
  
 



9 
 

4 Kwalitatieve evaluatie Fase 1 
 
In dit hoofdstuk worden de voorwaarden voor realisatie van windparken 
geëvalueerd. 
 
Het realiseren van de doelstelling voor windenergie in Nederland is een complex 
proces. Windenergie heeft een grote impact op de samenleving. Meer dan 135 
stichtingen en actiecomités zijn de laatste 2 jaar in Nederland opgestaan om te 
strijden tegen geplande windmolenparken. Ook in Drenthe, waar windturbines 
vergeleken met andere provincies een vrij onbekend fenomeen zijn, heeft het 
onderwerp veel aandacht van de samenleving en de overheden en levert het de 
nodige discussie en weerstand op. 
 
Vanaf 2011 hebben de betrokken overheden samengewerkt aan realisatie van de 
doelstelling van 285,5 MW. De afgelopen jaren is er intensief overleg geweest, ook 
met tegenstanders, waarbij ingezet is op een goede verdeling van de windopgave 
binnen het zoekgebied. In de gebiedsvisie zijn randvoorwaarden en 
ontwerpuitgangspunten benoemd voor de ontwikkeling van windenergie. Het gaat 
hier onder ander om maatschappelijke aspecten, zoals participatie en 
gebiedsontwikkeling. De gemeente Emmen heeft hier de meeste ervaring mee. Het 
zogenaamde Windteam, met daarin ook inwoners van de gemeente Emmen, heeft 
kennis verzameld en het bestuur van de gemeente uiteindelijk een advies gegeven 
welk gebied de voorkeur heeft om windmolens te plaatsen. Het beleid van de 
gemeente Emmen heeft als uitgangspunt dat de realisatie van windenergie 
gecombineerd wordt met investeringen in gebiedsontwikkeling.  
 
Daarnaast zijn ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd die bij de ontwikkeling van 
windenergie worden gehanteerd met daarbij aandacht voor de gezondheid van 
mensen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 3D model, om de effecten beter te 
visualiseren. Vanuit ruimtelijk perspectief is er een voorkeur voor turbines met een 
zo groot mogelijk vermogen (minder nodig, rustiger beeld). De betrokken overheden 
streven in de gebiedsvisie naar zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden en 
geen schade voor de volksgezondheid.  
 
De inzet in het noordelijke deel van het zoekgebied is om ook de randvoorwaarden 
uit de gebiedsvisie vast te leggen in het inpassingsplan, door inbreng van 
gemeenten en provincie in het proces. De op 24 april 2014 in de Tweede Kamer 
aangenomen motie, die het rijk verzoekt de gebiedsvisie van de provincie als 
uitgangspunt te nemen, mits de provincie garandeert dat de taakstelling voor 2020 
wordt gerealiseerd, is hierin een belangrijke stap. Aandachtspunten uit de 
gebiedsvisie, zoals het beschermd dorpsgezicht Annerveenschekanaal, de 
lintbebouwing en LOFAR, worden ook in de SWoL onderkend. 
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In de actualisatie van de Omgevingsvisie zijn aanvullende randvoorwaarden 
opgenomen: 

• Initiatiefnemers, aangevuld met eventuele bijdragen van overheden, stellen 
Parkfondsen in van waaruit een opgaven op het gebied van economie, 
duurzaamheid en leefbaarheid worden gefinancierd. 

• Initiatiefnemers zullen in samenwerking met overheden en in dialoog met 
stakeholders en bewoners het windpark realiseren. 

 
De plannen in Emmen en Coevorden zijn nog niet vergenoeg gevorderd om deze 
concreet te kunnen toetsen aan de voorwaarden. Bij de verdere uitwerking van 
windenergie is het van belang dat de voorwaarden voor financiële participatie van 
omwonenden, een parkfonds gericht op de ontwikkeling van het gebied en de 
dialoog met de omgeving verder worden uitgewerkt, geconcretiseerd en de 
projectorganisatie hierop wordt ingericht. Dit vormt maatwerk per initiatief.  
 

5 Conclusie en vervolg 
 
De afgelopen jaren is er door de betrokken overheden vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hard gewerkt aan de gebiedsvisie windenergie. Hierbij is veel 
aandacht besteed aan de randvoorwaarden voor realisering van windenergie. De 
betrokken gemeenten hebben na de gebiedsvisie wind hun eigen proces gevolgd 
voor de planologische invulling van de windopgave in Drenthe.  

5.1 Evaluatie fase 1 
 
De belangrijkste conclusies van de uitgevoerde evaluatie van fase 1, zijn: 

• Er is een duidelijk onderscheid qua rol en verantwoordelijkheid tussen de 
niet RCR gemeenten in het zuidelijke deel van het zoekgebied en de RCR 
gemeenten in het noordelijke deel. 

• De positie van gemeenten en provincie is in het Noorden formeel beperkt, 
het Rijk is bevoegd gezag en dit windpark is begrensd op minimaal 150 en 
maximaal 185 MW.  

• De inzet van gemeenten en provincie in het Noorden is om de 
uitgangspunten van de Gebiedsvisie (zie ook de steun van de Tweede 
Kamer) in te brengen in de RCR, met als maximum 150 MW.  

• De provincie is verantwoordelijk voor de verdeling van de doelstelling van 
285,5 MW in het zoekgebied en zal hiervoor nog dit jaar moeten rapporteren 
aan de minister van EZ;  

• Besluitvorming over de structuurvisie in Emmen voor realisatie van 60 MW 
loopt achter en is onzeker. 

• De huidige verdeling van de windopgave levert discussie op en er is geen 
zicht op een tijdige verdeling van de restopgave van 35,5 MW op basis van 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken overheden.  

• Dit betekent dat de provincie voor de verdeling van de restopgave de 
verantwoordelijk naar zich toe zal moeten trekken; 

• Daarbij kan de provincie in het zuidelijk deel gebruik van maken van haar rol 
als bevoegd gezag op grond van de Crisis- en herstelwet als het besluit 
binnen nader te bepalen randvoorwaarden medewerking te willen verlenen 
aan de restopgave van 35,5 MW in het zuidelijk deel van het zoekgebied 

• PS zullen daarover voor 1-1-2015 een besluit dienen te nemen, om te 
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voorkomen dat het Rijk het resterende deel van 35,5 MW in de RCR in het 
Noorden opneemt. 

5.2 Handvatten voor vervolg 
 
Om het Rijk voor 1-1-2015 duidelijkheid te kunnen geven over de verdeling van de 
doelstelling, maakt GS voor de uitwerking van de windopgave een Regieplan 
windenergie Drenthe. Hierin worden randvoorwaarden, zoals het initiatief tot een 
parkfonds en een duidelijke planning van activiteiten, waaronder vaststelling van 
bindende ruimtelijke besluiten, opgenomen. De provincie is verantwoordelijk voor de 
regie over de verdeling van de doelstelling. Ze doet dit in partnerschap met de 
betrokken gemeenten.  
 
De provincie wil een evenwichtige verdeling van de windopgave in het zoekgebied 
op basis van objectieve ruimtelijke gronden. Hiervoor is meer inzicht nodig in de 
ruimtelijke mogelijkheden voor realisatie van 135,5 MW binnen de Gemeenten 
Coevorden en Emmen. De provincie maakt een Ruimtelijke Verkenning voor de 
mogelijke verdeling van 135,5 MW in de gemeenten Coevorden en Emmen op basis 
van bestaande studies, randvoorwaarden en criteria en voortschrijdend inzicht. 
 
De provincie neemt vanuit haar verantwoordelijkheid het voortouw in het Regieplan 
en de Ruimtelijke Verkenning in goed overleg met de betrokken gemeenten 
Coevorden en Emmen. De mogelijkheden van een provinciaal inpassingsplan en 
een bestemmingplan met provinciale coördinatieregeling worden in het Regieplan 
verder uitgewerkt.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In reactie op de brief van 20 december 2013 van de minister van Economische Zaken, 
mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu zal provincie Drenthe voor 1 
januari 2015 met een besluit van provinciale staten vastleggen waar de opgave van de 
resterende 135,5 MW (naast de 150 MW in het gebied De Drentse Monden en 
Oostermoer) windenergie planologisch concreet wordt ingevuld. 
 
Voorafgaand aan dit besluit wil Gedeputeerde Staten een indruk krijgen van de 
mogelijkheden om – met zorgvuldige inpassing – windturbineopstellingen in het 
zuidelijk deel van het zoekgebied te realiseren. Provincie Drenthe heeft Bosch & Van 
Rijn opdracht gegeven om middels een ruimtelijke verkenning inzicht te verschaffen in 
deze mogelijkheden. 

1.2 De analyse 

Met behulp van een GIS analyse zijn de ruimtelijke uitgangspunten in en om het 
zuidelijke deel van het zoekgebied in kaart gebracht. Op basis van de 
mogelijkhedenkaart zijn in het zuidelijke deel van het zoekgebied opstellingen 
ingetekend.  
 
De zoekgebieden: 

 In gemeente Coevorden wordt alleen gekeken naar de gebieden Europark en 
Weijerswold. 

 
De opstellingen zijn ingetekend op basis van twee ontwerpprincipes: 

 Lijnopstellingen 
 Clusters 

 
Uitgangspunten bij het intekenen: 

 3 MW per turbine 
 
De opstellingen zijn vervolgens op de volgende milieuthema’s beoordeeld: 

 Ligging t.o.v. woningen (geluid, slagschaduw) 
 Externe veiligheid 
 Landschap 
 Natuur 

1.3 Multicriteria analyse 

Zoekgebieden hebben ieder hun eigen karakter en daarmee ook eigen plus- en 
minpunten als het gaat om de geschiktheid voor de plaatsing van windturbines. 
Wanneer de afstand tot woningen als belangrijkste criterium wordt genomen kunnen 
andere gebieden beter scoren dan bijvoorbeeld op het criterium landschap. Daarom 
zijn de locaties uitgewerkt in een Multicriteria rekentool. In deze tool kunnen 
verschillende criteria worden voorzien van een gewicht (hoe belangrijk is het) waarna 
inzichtelijk is welke gebieden op de gekozen criteria het beste scoren. 
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2 De zoekgebieden 

2.1 Inleiding 

De plaatsingsmogelijkheden binnen het zoekgebied windenergie van provincie 
Drenthe zijn met behulp van GIS in kaart gebracht. Het zoekgebied en enkele 
ruimtelijke randvoorwaarden en uitsluitingen zijn overgenomen uit de gebiedsvisie 
windenergie Drenthe. De volgende afstanden / aandachtsgebieden zijn gehanteerd: 
 

 Buisleidingen:      150 meter 
 Hoogspanningslijnen:     150 meter 
 Woningen:       500 meter 
 Rijkswegen:         50 meter 
 Spoorwegen:        58 meter 
 Vaarwegen:         50 meter 
 Straalpaden:         50 meter 
 Bestaande windturbines:     500 meter 
 Laagvliegroutes defensie (Provincie Drenthe). 
 Hinderstrook laagvliegroute defensie (1000 m, provincie Drenthe). 
 LOFAR zone 1 en 2. 
 Laagvlieggebieden defensie (Provincie Drenthe). 
 Gebied met waarden voor ganzen, zwanen en steltlopers. 
 Kernkwaliteiten (landschap en cultuur). 
 EHS gebieden. 
 Natura 2000 gebieden. 

2.2 De mogelijkhedenkaart 

Bovenstaande aanpak resulteert in onderstaande mogelijkhedenkaart. 
 

 
Figuur 1: Mogelijkhedenkaart zuidelijk deel van zoekegebied. 
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2.3 Europark Coevorden 

Op Europark zijn reeds 4 windturbines gerealiseerd, 4 windturbines vergund en nog 6 
in de planfase. De windturbines in de planfase hebben (nog) geen planologische 
status. Het is dus onzeker of deze uiteindelijk gerealiseerd worden. Europark zal 
uiteindelijk bestaan uit minimaal 8 (24 MW) windturbines. Dit wordt in deze analyse 
als vast gegeven beschouwd. De overige windturbines in Coevorden worden 
gerealiseerd op Europark en Weijerswold. 

2.4 Het noordelijke zoekgebied 

In hoofdstuk 3 worden de verschillende zoekgebieden op milieutechnische 
onderwerpen geanalyseerd. Om dit in perspectief te zetten met het noordelijke deel 
van het zoekgebied is deze op dezelfde manier behandeld. De uiteindelijke opstelling 
in het noordelijke zoekgebied is nog niet bepaald. Om toch de analyse in dit 
onderzoek te kunnen doen zijn schematisch onderstaande lijnen en cluster  (totaal: 
150 MW) ingetekend. In hoofdstuk 3 staat dit zoekgebied aangegeven als ‘Noord’. 
 

 
Figuur 2: Opstelling noordeljik zoekgebied t.b.v beoordeling (Let op: dit betreft slechts een 
schematisch werrgave). 
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2.5 Gebieden geschikt voor lijnopstellingen 

Onderstaande gebieden zijn geschikt voor lijnopstellingen. De ingetekende 
opstellingen zijn slechts ter indicatie bedoeld. 
 

 
Figuur 3: Gebieden geschikt voor lijnopstellingen. 

2.6 Gebieden geschikt voor clusteropstellingen 

Onderstaande gebieden zijn geschikt voor clusteropstellingen. De ingetekende 
opstellingen zijn slechts ter indicatie bedoeld. 
 

 
Figuur 4: Gebieden geschikt voor clusteropstellingen. 
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3 Beoordeling van gebieden 

3.1 Inleiding 

Om de gebieden onderling te kunnen vergelijken worden deze volgens het 
beoordelingskader uit paragraaf 1.2 beoordeeld. Hieronder staat een overzicht van 
gebieden die in de analyse worden behandeld: 
 

 
 
De nummering van gebieden 1 t/m 7 komen overeen met de nummering van de 
gebieden uit het planMER windenergie Emmen. 

3.2 Methode 

De beoordeling van de gebieden gebeurt op basis van de meest relevante 
milieuthema’s. In deze paragraaf staat de methode van beoordelen per thema 
gegeven. 
 
Criterium: Geluid en slagschaduw - De hoeveelheid geluid en slagschaduw op 
woningen hangt af van de afstand tussen de windturbines en de woningen. Vanwege 
de wettelijke normen is een afstand van 400 tot 500 meter vereist. In deze ruimtelijke 
analyse zijn geen windturbines ingetekend op een afstand kleiner dan 500 meter 
waarmee – uitgaande van de huidige stand der techniek - de opstellingen zullen 
voldoen aan de geluid- en schaduwnormen. Dit wil echter niet zeggen dat er geen 
schaduw- en geluidsbelasting plaatsvindt. Binnen een straal van 1.000 meter kan 
sprake zijn van slagschaduw en geluid. Beoordeling vindt dan ook plaats op basis van: 
 

 
Aantal woningen binnen 1.000 meter per windturbine. 
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De toevoeging ‘per MW opgesteld vermogen’ is om opstellingen van ongelijke omvang 
gelijkwaardig te kunnen scoren. 
 
Criterium: Veiligheid - Voor het onderwerp veiligheid onderscheiden we de volgende 
onderdelen: 
 
(Gas)leidingen: Alle windturbines zijn ingetekend buiten de adviesafstand 

tot leidingen. Hierdoor vormen leidingen geen 
belemmering voor alle ingetekende opstellingen. 

Risicovolle inrichtingen: Windturbines hebben een risico verhogend effect binnen 
de maximale werpafstand bij overtoeren. Voor een 
moderne 3 MW turbine ligt deze afstand op ca. 400 
meter. 

Gebouwen Kwetsbare objecten van derden dienen buiten de 10-6 
contour van windturbines te liggen.  Voor een moderne 3 
MW turbine ligt deze afstand op ca. 180 meter. 

Wegen Wanneer een windturbine over een weg draait moet op 
basis van aantal en type passanten onderzocht worden of 
de risico’s onder  bepaalde grenswaarden blijft. 

 

 
Aantal risico’s binnen invloedsfeer van windturbines per windturbine. 

Risicovolle inrichtingen – binnen 400 meter. 
Kwetsbare objecten – binnen 180 meter. 

Wegen – aantal turbines met overdraai op weg (50 meter). 
 

 
Criterium: Landschap - Voor een goede beoordeling is het belangrijk om het criterium 
landschap zoveel mogelijk te objectiveren. Dit gebeurt op basis van de volgende 
subcriteria: 
 
Herkenbaarheid: Logica en helderheid op lokaal schaalniveau zijn van groot 

belang voor de landschappelijke inpassing. Een rij met een 
knik erin wordt bijvoorbeeld vanuit bepaalde hoeken 
ervaren als een cluster. Een cluster wordt echter alleen 
ervaren als een cluster wanneer deze ‘los’ staat van 
andere windturbine opstellingen. Koppeling met 
landschappelijke structuren resulteert ook in 
herkenbaarheid van een opstelling. 

 
Horizon: Moderne windturbines zullen met hun ashoogte en 

wieklengte op lokaal niveau de horizon domineren. De 
mate waarin hangt af van de afmetingen. 

 
Visuele rust: Eenheid in de opstelling, bepaald door een gelijke 

onderlinge plaatsingsafstand en type turbine (hoogte en 
kleur) bepalen  de waardering van dit onderdeel.  

 
Kernkwaliteiten: De zoekgebieden bevinden zich in een of meerdere typen 

landschap met kernkwaliteiten: 
 E = Esdorpen-/Esgehuchtenlandschap 
 V = Veenkoloniën 
 W = Wegdorpenlandschap van de veenrandontginning   
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In deze analyse maken we geen onderscheid in typen windturbines. Het onderdeel 
landschap wordt daarom als volgt beoordeeld: 
 

 
Mogelijkheid voor rechte lijn / cluster zonder interferentie en gelijke onderlinge afstand. 
 

Koppeling aan landschappelijke structuren mogelijk? 
 

 
 
Criterium: Ecologie - Voor dit criterium onderscheiden we drie natuurwaarden: 
 
Natura-2000: De opstellingen zijn niet in Natura-2000 gebieden 

ingetekend. Opstellingen nabij Natura-2000 gebieden 
kunnen wel een negatieve invloed hebben op de 
natuurwaarden in het gebied. De belangrijkste parameter 
hierin is de afstand tot Natura-2000 gebieden. 

 
EHS: Plaatsing van windturbines in de ecologische 

hoofdstructuur (EHS) is niet op voorhand uitgesloten. 
Aanvullend onderzoek zal moeten aantonen of de te 
verwachten effecten acceptabel zijn. 

 
Ganzen, Zwanen Steltl.: Provincie Drenthe heeft gebieden aangewezen die 

belangrijk zijn voor ganzen, zwanen en steltlopers. 
Plaatsing van windturbines in deze gebieden is niet op 
voorhand uitgesloten. Aanvullend onderzoek zal moeten 
aantonen of de te verwachten effecten acceptabel zijn. 

 
Het onderdeel ecologie wordt als volgt beoordeeld: 
 

 
Te verwachten belasting op natuurwaarden. 

Afstand tot Natura-2000 
Ligging in ecologische hoofdstructuur (ja / nee) 

Ligging in gebied met waarden voor ganzen, zwanen en steltlopers (ja / nee) 
 

 



 

 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

eo
o

rd
el

in
g 

va
n

 g
eb

ie
d

en
 

10 

 

3.3 Beoordeling van gebieden 

 

Gebied opstelling 

Max. aantal 
windturbines 
in één cluster 
/ lijn.* 

Aantal 
woningen 
binnen 1000 
m. 

Risicovolle 
inrichtingen 
binnen 400 m. 

Kwetsbare 
objecten 
binnen 180 
m. 

Aantal 
turbines die 
over weg 
draaien. 

Koppeling aan 
landschap 
structuur 
mogelijk? 

Rechte lijn 
mogelijk? 
Één 
cluster 
mogelijk? 

Ligging in 
‘kernkwaliteit
en cultuur en 
landschap’. 

Ligging in EHS. 

Ligging in 
gebied met 
waarden voor 
ganzen, 
zwanen en 
steltlopers. 

Afstand tot 
Natura-
2000 
gebieden 

  Aantal Aantal/wtb Aantal/wtb Aantal/wtb Aantal/wtb Ja / Nee Ja / Nee E, V of W Ja / Nee Ja / Nee Aantal km’s 

Noord §2.4 50 80 0,00 0,00 0,00 Ja Ja (3) VW Ja (gedeeltelijk) ja 15 

1 Cluster 15 10 0,07 0,00 0,13 Ja Ja V nee ja 13 

lijn 9 122 0,11 0,00 0,22 Ja Ja EV nee ja 13 

3 Cluster 20 30 0,00 0,00 0,00 Ja Ja VW ja ja 8 

Lijn 7 81 0,14 0,00 0,14 Nee Ja VW ja ja 8 

4 Cluster 20 66 0,07 0,00 0,13 Ja nee V ja ja 3 

Lijn 9 139 0,11 0,00 0,22 Ja Ja V ja ja 3 

5 Lijn 6 52 0,00 0,00 0,00 Nee Ja V nee nee 6 

6 Cluster 6 37 0,00 0,00 0,00 Nee Ja V nee ja 3 

Lijn 10 71 0,10 0,00 0,00 Nee Ja V nee ja 3 

7 Cluster 10 30 0,00 0,00 0,00 Nee Ja W nee ja 0 

Lijn 7 18 0,14 0,00 0,00 Nee Ja W nee ja 0 

8 Cluster 20 15 0,00 0,00 0,00 nee Ja W ja ja 2 

Lijn 9 52 0,11 0,00 0,00 ja ja W ja ja 2 

9 Cluster 8 25 0,00 0,00 0,00 Ja Ja W nee ja 2 

Lijn 9 41 0,11 0,00 0,00 Ja nee W nee ja 2 

10 Lijn 9 25 0,00 0,00 0,00 Ja nee EW nee ja 7 

11 Lijn 4 48 0,00 0,00 0,00 Nee Ja E ja nee 16 

12 Lijn 16 13 0,00 0,00 0,06 Ja ja V nee ja 15 

* Sommige gebieden bieden ruimte voor meerdere lijnen parallel aan of haaks op elkaar. In deze tabel gaan we uit van de langst mogelijke lijn opstelling binnen het gebied. Wanneer een gebied ruimte 
biedt voor meerdere clusters gaan we uit van de grootste cluster. 
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3.3.1 Afstand tot woningen 

Onderstaande tabel geeft de top 10 van zoekgebieden als het gaat om het minst 
aantal woningen binnen een straal van 1000 meter: 

 

Top 10 locaties 
Aantal woningen 
binnen 1000 m.  
(per windturbine)  

Aantal woningen 
binnen 1000 m.  

(totaal van opstelling) 

Aantal MW 
 

(totaal van opstelling) 

1 1 Cluster 10,5 157 45 

2 12 Lijn 12,6 201 48 

3 8 Cluster 14,6 292 60 

4 2 Lijn 17,0 289 51 

5 7 Lijn 17,7 124 21 

6 9 Cluster 24,6 197 24 

7 10 lijn 24,9 224 27 

8 3 Cluster 29,7 593 60 

9 7 Cluster 30,0 300 30 

10 6 Cluster 36,7 220 18 

     

 Noord 79,9 3.995 150 

     
 

3.3.2 Externe veiligheid 

Het onderlinge verschil tussen de zoekgebieden is wat betreft het onderwerp externe 
veiligheid zeer gering. Bij meer dan de helft van de gebieden (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9) is 
sprake van nabijgelegen risicovolle inrichtingen (opslagtanks, leidingen, etc.).  
 
In deze gebieden moet bij de plaatsing van windturbines rekening worden gehouden 
met de afstand tot de gevaarlijke stoffen. Dit kan ertoe leiden dat een zoekgebied niet 
maximaal kan worden benut. Gezien het kleine aantal risicovolle inrichtingen en de 
ruimte die deze zoekgebieden bieden zijn de beperkingen vanwege externe veiligheid 
verwaarloosbaar. 
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3.3.3 Landschap 

Onderstaande tabel geeft de top 10 van zoekgebieden als het gaat om het thema 
landschap. Het gaat hier om een eerste analyse op basis van 2 criteria: 
 
 Mogelijkheid voor rechte lijn / één cluster en gelijke onderlinge afstand. 
 Koppeling aan landschappelijke structuren mogelijk? 

 

Top 10 locaties 
Koppeling aan landschap 
structuur mogelijk? 

Rechte lijn mogelijk? 
Één cluster mogelijk? 

Aantal MW 
 

(totaal van opstelling) 

1 2 Lijn Ja Ja 51 

2 12 Lijn Ja Ja 48 

3 3 Cluster Ja Ja 60 

4 1 Cluster Ja Ja 45 

5 9 Cluster Ja Ja 24 

6 8 Lijn Ja Ja 27 

7 1 Lijn Ja Ja 27 

8 4 Lijn Ja Ja 27 

9 8 Cluster Nee Ja 60 

10 10 lijn Ja Nee 27 

     
 
Een goede landschappelijke analyse vraagt een kwalitatieve beoordeling op basis van 
specifieke landschappelijke kenmerken van de individuele gebieden. Bovenstaande 
score is slechts als een eerste indicatie te gebruiken. 
 
PlanMER windenergie Emmen. 
Gebieden 1 t/m 7 (excl. 2) zijn reeds landschappelijk beoordeeld op kwalitatieve wijze, 
zie paragraaf 5.6 van PlanMER windenergie Emmen, Tauw 18 april 2013. De resultaten 
uit het MER zijn als volgt: 
 

Gebied Effecten ontwerpopstelling 
Beïnvloeding landschappelijke 
waarden 

1 3 MW optimaal 0/- - 

2    

3  -- -- 

4  - - 

5  0/- - 

6  0/- - 

7  -- -- 

    

 
0/-  Licht negatief 
-  Negatief effect 
- -  Groot negatief effect 
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3.3.4 Ecologie 

Onderstaande tabel geeft de top 10 van zoekgebieden als het gaat om het thema 
ecologie. Het gaat hier om een eerste analyse op basis van 3 criteria: 
 
 Ligging in ecologische hoofdstructuur. 
 Ligging in gebied met waarden ganzen, zwanen en steltlopers. 
 Afstand tot Natura-2000 gebied. 

 

Top 10 locaties Ligging in EHS 

Ligging in gebied 
met waarden voor 

ganzen, zwanen 
en steltlopers 

Afstand tot 
N-2000 

Aantal MW 
 

(totaal van opstelling) 

1 5 lijn nee nee 6 18 

2 11 Lijn ja nee 16 12 

3 12 Lijn nee ja 15 48 

4 1 Cluster nee ja 13 45 

5 1 Lijn nee ja 13 27 

6 10 lijn nee ja 7 27 

7 2 Lijn nee ja 5 51 

8 6 Cluster nee ja 3 18 

9 6 Lijn nee ja 3 30 

10 9 Cluster nee ja 2 24 

      

 Noord ja ja 15 150 

      
 
Een goede ecologische analyse vraagt een beoordeling op basis van specifieke 
ecologische kenmerken van de individuele gebieden. Bovenstaande score is slechts als 
een eerste indicatie te gebruiken. 

3.3.5 Omvang van project 

Buiten de analyse op milieuthema’s is de omvang van een zoekgebied ook een 
belangrijke parameter. Immers, hoe groter de gekozen gebieden des te minder 
gebieden er nodig zijn om de doelstelling te halen. 
 

 Gebied 3    60 MW 

 Gebied 4    60 MW 

 Gebied 8    60 MW 

 Gebied 2    51 MW 

 Gebied 12    48 MW 

 Gebied 1    45 MW 

 Gebied 7    30 MW 

 Gebied 6    30 MW 

 Gebied 10    27 MW 

 Gebied 9    27 MW 
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4 Conclusies 

Welke gebieden het meest geschikt worden bevonden voor de plaatsing van 
windturbines  hangt sterk af van welke criteria belangrijk worden gevonden en welke 
criteria minder belangrijk. Om tot een top 10 van meest kansrijke gebieden te komen 
is de volgende weging toegepast per criterium: 
 
Afstand tot woningen - Dit criterium heeft een directe koppeling met de 

belasting van omwonden in termen van zicht, geluid 
en in mindere mate slagschaduw. De gegevens 
gebruikt in deze analyse zijn objectieve, 
kwantitatieve data zonder verdere onzekerheden. 
Dit onderdeel wordt daarom volwaardig 
meegewogen. 

 
  Weging: 33% 
 
 
Externe veiligheid - Externe veiligheid speelt in geen enkel gebied een 

grote rol. Het onderscheid tussen de zoekgebieden is 
verwaarloosbaar. Dit onderwerp wordt dan ook niet 
meegewogen. 

 
  Weging: 0%  
 
 
Landschap - Windturbines hebben een grote invloed op het 

landschap. De gegevens gebruikt in deze analyse 
geven een eerste indruk van het effect op het 
landschap, maar zijn onvoldoende voor een 
complete landschappelijke analyse. Hiervoor dient 
een kwalitatieve beoordeling per gebied plaats te 
vinden. Dit onderdeel wordt daarom voor 50% 
meegewogen t.o.v. de andere criteria. 

 
  Weging: 17% 
 
 
Natuur - De gegevens gebruikt in deze analyse geven een 

eerste indruk van het effect op natuurwaarden, maar 
zijn onvoldoende voor een sluitende ecologische 
analyse. Hiervoor dient onderzoek per gebied plaats 
te vinden. Dit onderdeel wordt daarom voor 50% 
meegewogen t.o.v. de andere criteria. 

 
  Weging: 17% 
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Afstand tot woningen - Buiten de analyse op milieuthema’s is de omvang 

van een zoekgebied ook een belangrijke parameter. 
Immers, hoe groter de gekozen gebieden des te 
minder gebieden er nodig zijn om de doelstelling te 
halen. Dit onderdeel wordt daarom volwaardig 
meegewogen. 

 
  Weging: 33% 
 
 
Top 10 gebieden op basis van bovenstaande weging: 
 

 Locatie Aantal MW 

1 12 Lijn 48 

2 1 Cluster 45 

3 2 Lijn 51 

4 3 Cluster 60 

5 8 Cluster 60 

6 9 Cluster 24 

7 4 Cluster 60 

8 10 lijn 27 

9 7 Cluster 30 

10 7 Lijn 21 

 
Zowel de cluster als lijnopstelling uit gebied 7 staan 
in deze top 10, waarmee er 9 gebieden in de top 10 
staan. Hieronder is te zien dat gebied 5 het eerst 
volgende zoekgebied is. 
 

11 9 Lijn 27 

12 8 Lijn 27 

13 5 lijn 18 

14 6 Cluster 18 

15 11 Lijn 12 
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60 MW 
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60 MW 
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Afstand tot woningen - 

9 
24 MW 

Noord 

7 
30 MW 

 5 
18 MW 
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Windpark Drenthe

Geachte heer Tichelaar,

Sinds enige tijd vinden er gesprekken plaats tussen het Rijk (Ministeries van
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu), de provincie Drenthe en de
initiatiefnemers van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de
provincie Drenthe. Dit windpark valt onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) die
sinds juni 2011 loopt.

In deze gesprekken zijn de mogelijkheden verkend om te komen tot een
gezamenlijke intentie over de omvang van het beoogde windpark De Drentse
Monden en Oostermoer met inachtneming van de wettelijke kaders en procedures
Partijen hebben het oogmerk om te komen tot een vast te stellen opgesteld
vermogen van minimaal 150 MW en maximaal 185,5 MW.

Uit deze gesprekken komt naar voren dat van provinciewege wordt gehecht aan
de uitgangspunten van de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe. Voor de
initiatiefnemers is verwezenlijking van het eigen initiatief het uitgangspunt. Door
het Rijk ten slotte wordt het bereiken van de nationale doelstelling voor
windenergie belangrijk gevonden.

Zoals bekend is het kader waarmee rekening moet worden gehouden voor de
realisatie van dit windpark de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in het bijzonder de
RCR, de Wet milieubeheer (MER), de (ontwerp) Structuurvisie Windenergie op
Land en de afspraken Rijk-IPO over windenergie op land van 22 januari 2013.

Binnen de afspraken Rijk-IPO heeft de provincie Drenthe zich geconformeerd aan
het realiseren van 285,5 MW in het gehele Drentse zoekgebied voor windenergie.
De provincie Drenthe zal de realisatie hiervan ruimtelijk planologisch vastleggen in

de provinciale omgevingsvisie voor l januari 2O74.Daarbij is het de bedoeling om
in het gebied De Drentse Monden en Oostermoer 150 MW te realiseren en in het
resterende Drentse zoekgebied (het'zuidelijke deel') 135,5 MW, zodat dit in totaal
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resulteert in 285,5 MW windenergie in Drenthe. De provincie Drenthe zal voor 1
januari 2015 met een besluit van provinciale staten vasileggen waar de opgave
van de resterende 135,5 MW (naast de 150 MW in het gebied De Drentse Monden
en Oostermoer) windenergie planologisch concreet wordt ingevuld. Over de exacte
invulling zal de provincie Drenthe vanaf l juli 2015 jaarlijks rapporteren aan het
Rijk' Indien uit de rapportage of anderszins blijkt dat er onvoldoende uitzicht
bestaat op de realisatie van een opgesteld vermogen van 135,5 MW voor 2o2o in
het'zuidelijke deel' van het Drentse zoekgebied, kan het Rijk overgaan tot een
Rijksinpassingsplan van maximaal 185,5 MW in het windpark De Drentse Monden
en oostermoer, teneinde het tekort in het 'zuidelijke deel'te compenseren. Het
Rijk zal hierover eerst overleggen met de provincie Drenthe en advies van een
deskundige objectieve derde inwinnen. Het Rijk zal nimmer meer vaststellen dan
het tekort in het 'zuidelijke deel'tot een maximum van 35,5 MW, Indien dit niet
leidt tot de totale opgave van 285,5 MW windenergie in Drenthe zal de provincie
de resterende opgave op andere plekken in de provincie Drenthe realiseren.

Het Rijk hecht eraan om op versnelde en zorgvuldige wijze te komen tot een
inpassingsplan (planologische module) en vergunningverlening
(uitvoeringsmodule) voor het windpark. Een milieueffectrapportage is vereist om
de milieueffecten en alternatieven van het voorgenomen windpark in beeld te
brengen. De procedure voor de milieueffectrappoftage is inmiddels gestart.

In het bestuurlijk platform dat voor het RCR-proces is ingesteld, is op 16 mei
2013 overeengekomen dat de'overall'best scorende variant III uit het plan-MER
in het project-MER nader op milieueffecten zal worden onderzocht. Deze variant
betreft de zogenoemde extensieve variant waarbij in het plangebied circa 255 MW
aan windenergie zou kunnen worden ingepast. Zoals hiervoor reeds aangegeven,
heb ik overigens het voornemen om het beoogde windpark De Drentse Monden en
oostermoer te beperken tot minimaal 150 MW en maximaal 1g5,5 MW, verder
hecht het Rijk eraan te benadrukken dat naast de milieuefÍecten en de
businesscase van de initiatiefnemer ook de drie gebieden uit de Gebiedsvisie en
de daaruit verkregen inzichten belangrijke elementen zullen zijn bij de afweging
ten behoeve van de besluitvorming voor het ontwerp Rijksinpassingsplan. Het Rijk
spant zich in om de drie gebieden uit de Gebiedsvisie als eerste stap te
verken nen.

De door het Rijk in te stellen stuurgroep RCR Drentse Veenkoloniën zal de
uitwerking verder ter hand nemen, met aandacht voor onder meer de
informatievoorziening voor de bewoners in en rondom het RCR-gebied, de
invulling van gebiedsontwikkeling en pafticipatie en de afronding van een
zorgvuldige MER-studie, waarbij om keuzes te kunnen maken in ieder geval de
eftecten van de 255 MW van de extensieve variant onderzocht zullen worden.

D¡rectoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en
Duurzaamheid

DGETM-ED /ß2ß7a3
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Ik hoop met deze bríef voldoende te hebben aangegeven dat het Rijk de
bovenbedoelde inzichten en de drie gebieden uit de Gebiedsvisie serieus
meeweegt bij de besluitvorming voor het ontwerp Rijksinpassingsplan. Het blijft
echter uiteindeliJk een besluit van mij en de Minister van Infrastructuur en Milieu

voor welk altenratief een i
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