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Onderwerp: Windpark Drentse Monden en Oostermoer

Geachte minister Kamp,
Eind december 2014 hebben wij u per brief geinformeerd over de verdeling van de
Drentse opgave van 285,5 MW windenergie in Drenthe en vragen wij u de omvang
van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer definitief te begrenzen op 150
MW. ln deze brief informeren wij u over ons standpunt ten aanzien van de voorkeursvariant en de randvoon¡vaarden voor het verdere proces van realisatie van windpark
De Drentse Monden en Oostermoer.

ln het bestuurlijk platform RCR DDMOM hebben ínitiatiefnemers, gemeenten,
provincie en rijk eind vorig jaar met elkaar gesproken over het door de initiatiefnemers
bij EZ ingebrachte voorkeursalternatief (verder VKA 1) en een alternatieve voorkeursvariant (verder VKA 3). Voor de provincie vormt de Gebiedsvisie windenergie Drenthe,
met als essentieel element het niet aan weerszijden van dorpslinten plaatsen van
windturbines, het uitgangspunt voor de keuze van de uiteindelijke ruimtelijke invulling
en het proces van de realisatie van de opstellingsvariant.
De provincie Drenthe heeft in het bestuurlijk platform aangegeven niet in te stemmen
met VKA I en heeft haar voorkeur uitgesproken voor VKA 3, gesteund door meerdere
aangenomen moties in onze Staten, onder de volgende voon¡vaarden:

1.

3.
4.

ln overleg met Astron wordt besloten turbines te plaatsen binnen zone 2 van
Lofar;
Rijk en initiatiefnemers spannen zich in om turbines met een zo groot mogelijk
vermogen te realiseren;
Het organiseren van een serieuze, volwassen dialoog met omwonenden;
lnitiatiefnemers stellen bij voorkeur één gezamenlijke profijtregeling voor de om-

5.

wonenden op voor het windpark;
Het inrichten van één parkfonds waaraan alle betrokken partijen financieel bij-

2.

dragen;

6.
7.

lnitiatiefnemers ontwikkelen proactief een planschaderegeling voor de direct omwonenden;
Er wordt ingezet op technologische innovatie gericht op het realiseren van state of
the art-plannen, die ook elders als voorbeeld kunnen dienen.
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Met de invulling van voorwaarden 1 en 2 willen wij bereiken dat er geen of zo weinig
mogelijk turbines in de lijn onder Drouwenermond/Gasselternijveenschemond geplaatst worden, zodat zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de gebieden uit de
Gebiedsvisie.
Bovengenoemde punten 3 Um 6 komen ook terug in uw brief van 7 november 2014
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaalwaarin u ingaat op de gedragscode van
de NWEA en het belang onderschrijft van draagvlak en burgerparticípatie bij de totstandkoming van ruimtelijke projecten . Ze zijn voorts in lijn met het wetsvoorstel
Omgevingswet.
ln uw rol als bevoegd gezag komt u de positie toe om de initiatiefnemers actief te ondersteunen bij de planparticipatie dan wel het opstellen van een participatieplan.
Daarbij komt dat de uitkomst van het door betrokken gemeenten uitgevoerde draagvlakonderzoek van overheid en initiatiefnemers om een stevige inzet vraagt op deze
punten.
Zoals aangegeven stemmen wij niet in met VKA 1. lndien dit de voorkeursvariant
wordt die zal worden uitgewerkt in het rijksinpassingsplan dan nemen wij afstand van
de verdere besluitvorming over de totstandkoming van het windpark DDMOM.
lndien u besluit om VKA 3 uit te werken met in acht name van de bovengenoemde
voonruaarden zijn wij bereid mede invulling te geven aan de uitwerking van de voorwaarden en vervolgacties.
Ook zijn we bereid financieel bijte dragen aan:
- de organisatie van een volwassen dialoog met omwonenden van het gebied;
- een parkfonds dat erop gericht is gebiedsgerichte projecten te subsidiëren tijdens
de exploitatie van het windpark;
- flankerende maatregelen gekoppeld aan al lopende projecten zoals energiezuinig
wonen (Veensprong) en die op korte termijn kunnen starten;
- technologische innovatie gerícht op het verminderen van het aantal te plaatsen
turbines of het plaatsen van turbines binnen Lofar zone 2.
Voor de door ons beoogde (financiële) inspanningen op het gebíed van dialoog en
parkfonds verwijzen wij naar het door Provinciale Staten van Drenthe in september
2014 vastgestelde Regieplan Windenergie Drenthe.
De inwoners van de Veenkoloniën worden reeds jaren geconfronteerd met de onzekerheid over de ontwikkeling van het windpark. Gezien dit feit en de ontstane impasse
over het benutten van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de zorgen en
vragen van omwonenden vragen we u voor februari uw besluit te nemen over de vaststelling van het voorkeursalternatief.
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