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Inleiding 

Op 12 juni 2013 heeft de Statencommissie Omgevingsbeleid gesproken over de Gebiedsvisie wind-

energie Drenthe. In deze vergadering heeft de portefeuillehouder toegezegd een statenstuk over dit 

onderwerp te zullen aanleveren voor behandeling in de statenvergadering op 26 juni 2013. 

Advies  

1. Instemmen met de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. 

2. Een maximum van 280 MW aan windenergie opnemen in de Omgevingsvisie, voor het zoekge-

bied. 

3. Een eventueel hogere taakstelling dan 280 MW buiten het zoekgebied realiseren. 

Beoogd effect 

Kaders stellen voor het realiseren van windmolens. 

Argumenten 

Niet van toepassing. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Europese context 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen  

1. Brief van 30 mei 2013, Gebiedsvisie windenergie Drenthe, kenmerk: 22/3.7/2013003862 

2. Brief van 11 juni 2013, Gebiedsvisie windenergie Drenthe, kenmerk: 22/3.7/2013003862 
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Ter inzage in de kamer C0.39 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Assen, 19 juni 2013 

Kenmerk: 25/3.10/2013004433 

 

 

 

Gedeputeerde staten van Drenthe, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 

 

 

coll. 
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Provinciale staten van Drenthe; 

 

gelezen de brieven van gedeputeerde staten van Drenthe van 30 mei 2013, kenmerk 

22/3.7/2013003862 en 11 juni 2013, kenmerk 22/3.7/3003862; 

 

gelet op: 

 

- het grote belang van windenergie voor het realiseren van de provinciale doelstelling voor duurza-

me energie; 

- de Gebiedsvisie windenergie Drenthe die een verfijning is van het zoekgebied voor windenergie in 

de provinciale Omgevingsvisie; 

- het uitvoeringskader dat de gebiedsvisie biedt voor het realiseren van windenergie in het zoekge-

bied; 

- de ontwerpcriteria en randvoorwaarden in de gebiedsvisie die aansluiten op de randvoorwaarden 

voor windenergie die in de Omgevingsvisie zijn opgenomen; 

- de afspraak die de twaalf provincies met het Rijk hebben gemaakt over de realisatie van 6000 MW 

aan windenergie op land in 2020; 

- de 280 MW voor Drenthe, als onderdeel van deze afspraak; 

- de verplichting om de benodigde ruimte voor 280 MW vast te leggen in de provinciale Omge-

vingsvisie voor 1 januari 2014; 

- de ruimte voor 280 MW aan windenergie die aanwezig is in het zoekgebied voor windenergie; 

- het ontbreken van een doelstelling voor windenergie in de Omgevingsvisie; 

- een eventuele verhoging van de taakstelling voor windenergie, vanwege landelijke ontwikkelingen; 

- de op te stellen Energiepotentiekaart waarin de potentie voor windenergie buiten het zoekgebied 

in beeld wordt gebracht; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. in te stemmen met de Gebiedsvisie windenergie Drenthe; 

 

II. een maximum van 280 MW aan windenergie op te nemen in de Omgevingsvisie, voor het zoek-

gebied; 

 

III. een eventueel hogere taakstelling dan 280 MW buiten het zoekgebied te realiseren. 

 

 

Assen, 26 juni 2013 

 

 

Provinciale staten voornoemd, 

 

 

 

 

   , griffier       , voorzitter 

 

coll. 
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Aan:

de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 30 mei 2013
Ons kenmerk 2213.7 1201 3003862
Behandeld door de heren E. Diekema (0592) 365153 en W. Huizing (0592) 365807

Onderwerp: Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Op 28 mei 2013 hebben wij de Gebiedsvisie windenergie Drenthe vastgesteld. Ook de

colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Emmen

en Coevorden hebben ingestemd met de gebiedsvisie. Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn legt de gebiedsvisie eerst voor aan

de gemeenteraad. De realisatie van 280 MW aan windenergie, op basis van deze
gebiedsvisie, draagt in belangrijke mate bij aan de realisatie van onze doelstelling van

14o/o duurzame energie in2020.

De gebiedsvisie is onder meer een instrument van provincie en gemeenten om de

lopende rijkscoördinatieregelingen (RCR) voor de initiatieven De Drentse Monden en

Oostermoer te beÏnvloeden. De rijkscoördinatieregelingen voor deze windparken zijn
formeel gestart medio 201 1 respectievelijk begin 2O12. Het risico bestaat namelijk dat
via de RCR een groter windpark wordt gerealiseerd dan gemeenten en provincie in de

Gebiedsvisie windenergie Drenthe hebben vastgelegd.

Op 19 december 2012 hebben wij gezamenlijk de ontwerp-Gebiedsvisie windenergie
Drenthe ter inzage gelegd. Hierop zijn222 unieke zienswijzen ingediend. Twee
zienswijzen telden in totaal 1.394 handtekeningen. De reacties zijn samengevat en

beantwoord in een Nota van beantwoording. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen

van de gebiedsvisie.

ln de zienswijzen wordt de vraag naar een grotere afstand tussen windmolens en

woonbebouwing veelvuldig gesteld. Ook tijdens de informatieavonden kwam dit veel-
vuldig aan de orde, evenals vragen over mogelijke risico's voor het woongenot en

voor de gezondheid door slagschaduw en (laagfrequent) geluid. Veel vragen kunnen

echter pas goed beantwoord worden als meer bekend is over de invulling van de loca-

ties en het type windmolen.
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Vervolgtraject
Het komende jaar geven gemeenten en provincie uitvoering aan de gebiedsvisie door
de locaties en randvoorwaarden door te vertalen in gemeentelijk en provinciaal beleid
De provincie zal de uitwerking van de gebiedsvisie opnemen in de actualisatie van de
Omgevingsvisie.

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn leggen de locaties en randvoorwaar-
den uit de gebiedsvisie voor aan de gemeenteraden.

Wijzijn in gesprek met het Rijk om afspraken te maken over de toepassing van de
rijkscoördinatieregeling in Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Wij gaan ervan uit dat met
deze afspraken er alleen windmolens worden gebouwd nabij de drie sterren in de
gebiedsvisie. Wijveruvachten deze gesprekken op korte termijn te kunnen afronden.
Zodradat het geval is, zullen wij u informeren.

De gemeente Emmen heeft de gebiedsvisie vertaald in een ontwerp-Structuurvisie
Windenergie Emmen. Daarin is het Rundeveen aangewezen als keuzelocatie voor
twintig windmolens. ln de ontwerp-structuurvisie zijn ook de uitgangspunten voor ge-

biedsontwikkeling opgenom en.

De gemeente Coevorden heeft de zoekgebieden Weijerswold en omgeving en Uit-
breiding Europark in haar ontwerp-structuurvisie opgenomen. De verwachting is dat
deze structuurvisies in september 2013 door de gemeenteraden worden vastgesteld

Wij leggen de Gebiedsvisie windenergie Drenthe en de Nota van beantwoording bij

dezen aan u voor. Wij stellen u voor de volgende punten in uw staten te bespreken en

in ieder geval mee te nemen in de actualisatie van de Omgevingsvisie.
o Kennisnemen van de uitwerking van de gebiedsvisie en de verdeling van wind-

energie over het zoekgebied.
¡ lnstemming met de doelstelling van 280 MW die wij hebben afgesproken met het

Rijk en die een limiet stelt aan de invulling van het zoekgebied in de Omgevings-
visie.

o Instemming met de gehanteerde ruimtelijke uitgangspunten en de randvoorwaar-
den voor participatie en gebiedsontwikkeling.

. lnstemming dat een eventuele hogere provinciale taakstelling, vanwege een ho-
gere landelijke doelstelling dan 6.000 MW, buiten het huidige zoekgebied zal wor-
den gerealiseerd.

Wij zijn van mening dat deze gebiedsvisie een goede basis vormt voor de realisatie
van 280 MW aan windenergie in Drenthe.

Hoogachtend,

e staten van Drenthe,

Bijlagen
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Aan:

de voozitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 11 juni 2013

Ons kenmerk 2213.7 13003862

Behandeld doorde heren E. Diekema (0592) 365153 en W. Huizing (0592) 365807

Onderwerp: Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Geachte voorzitter en leden,

Op vezoek van uw Statengriffie treft u een aangepaste brief van 30 meijl aan, waarin

de basis van de brief overeind is gebleven. Ter voorbereiding op uw

commissievergadering is de besluitvorming nader toegelicht en zijn de

bespreekpu nten aangescherpt.

Op 28 mei hebben wij de Gebiedsvisie windenergie Drenthe vastgesteld. Ook de

colleges van B&W van de gemeenten Aa en Hunze, Emmen en Coevorden hebben

ingestemd met de gebiedsvisie Het college van B&W van de gemeente Borger-

Odoorn legt de gebiedsvisie eerst voor aan de gemeenteraad. De realisatie van 280

MW aan windenergie, op basis van deze gebiedsvisie, draagt in belangrijke mate bij

aan de realisatie van onze doelstelling van 14o/o duurzame energie in 2020.

De gebiedsvisie is ondermeer een instrument van provincie en gemeenten om de

lopende rijkscoördinatieregelingen (RCR) voor de initiatieven De Drentse Monden en

Oostermoer te beïnvloeden. De rijkscoördinatieregelingen voor deze windparken zijn

formeel gestart medio 201 1 respectievelijk begin 2012. Het risico bestaat namelijk dat
via de RCR een groter windpark wordt gerealiseerd dan gemeenten en provincie in de

Gebiedsvisie windenergie Drenthe hebben vastgelegd.

Op 19 december 2012hebben wij gezamenlijk de ontwerp Gebiedsvisie windenergie

Drenthe ter inzage gelegd. Hierop zqn222 unieke zienswijzen ingediend. Twee
zienswijzen telden in totaal 1394 handtekeningen. De reacties zijn samengevat en

beantwoord in een Nota van beantwoording. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen

van de gebiedsvisie.
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ln de ziensw¡zen wordt de vraag naar een grotere afstand tussen windmolens en

woonbebouwing veelvuldig gesteld. Ook tijdens de informatieavonden kwam dit
veelvuldig aan de orde, evenals vragen over mogelijke risico's voor het woongenot en

voor de gezondheid door slagschaduw en (laagfrequent)geluid. Veel vragen kunnen

echter pas goed beantwoord worden als meer bekend is over de invulling van de

locaties en het type windmolen.

Vervolgtraject
Het komende jaar geven gemeenten en provincie uitvoering aan de gebiedvisie door
de locaties en randvoorwaarden door te vertalen in gemeentelijk en provinciaal beleid.

De provincie zal de uitwerking van de gebiedsvisie opnemen in de actualisatie van de

Omgevingsvisie.

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn leggen de locaties en

randvoorwaarden uit de gebiedsvisie voor aan de gemeenteraden.

Wij zijn in gesprek met het Rijk om afspraken te maken over de toepassing van de

rijkscoördinatieregeling in Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Wij gaan er van uit dat met

deze afspraken er alleen windmolens worden gebouwd nabij de drie sterren in de

gebiedsvisie. Wijvenruachten deze gesprekken op korte term¡n te kunnen afronden.

Zodra dat het geval is zullen wij u informeren.

De gemeente Emmen heeft de gebiedsvisie vertaald in een ontwerp-Structuurvisie

Windenergie Emmen. Daarin is het Rundeveen aangewezen als keuzelocatie voor
twintig windmolens. ln de ontwerp-Structuurvisie zijn ook de uitgangspunten voor
gebiedsontwikkeling opgenomen.

De gemeente Coevorden heeft de zoekgebieden Weijerswold en omgeving en

Uitbreiding Europark in haar ontwerp Structuurvisie opgenomen. De verwachting is
dat deze structuurvisies in september 2013 door de gemeenteraden worden

vastgesteld.

Wij leggen ter informatie de Gebiedsvisie windenergie Drenthe en de Nota van

beantwoording bij deze aan u voor.

Wij stellen u voor het volgende punt in uw staten te bespreken en een kaderstellende

uitspraak over de doorwerking van de gebiedsvisie in de Omgevingsvisie te doen. Dit

vooruitlopend op de actualisatie van de Omgevingsvisie 2010, die u in 2014 ter
vaststelling wordt aangeboden.

Kennis te nemen van de gebiedsvisie en de verdeling van windenergie over het

zoekgebied. De gebiedsvisie past binnen de huidige Omgevingsvisie.

Daarnaast vragen wij u een besluit te nemen over:

lnstemmen met het overnemen van de gehanteerde ruimtelijke uitgangspunten en

de randvoorwaarden voor participatie en gebiedsontwikkeling in de

Omgevingsvisie.

a
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a ln afwijking van de huidige Omgevingsvisie, de doelstelling in het zoekgebied in
de Omgevingsvisie te limiteren tot 280 MW. Dit is conform de afspraak tussen de
provincie Drenthe met het Rijk.

a ln añruijking van de huidige Omgevingsvisie, een eventuele hogere provinciale
taakstelling dan 280 MW, vanwege een hogere landelijke doelstelling dan 6000
MW, buiten het huidige zoekgebied te realiseren.

Bovenstaande verankering in de Omgevingsvisie is van belang, omdat de
Gebiedsvisie windenergie Drenthe daarmee ook een formeel instrument is om de
lopende RijkscoÖrdinatieregeling (in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze)
te beïnvloeden.

Wij zijn van mening dat deze gebiedsvisie een goede basis vormt voor de realisatie
van 280 MW aan windenergie in Drenthe.

Hoogachtend,

van Drenthe,

Voo


