Ministerie van Economische Zaken

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer
Geachte bewoner in de Drentse Veenkoloniën,
Met deze ingezonden brief informeren wij u over het beoogde windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De komende periode zult u met regelmaat worden geïnformeerd
over het windpark.
Wat zijn de uitgangspunten?
Na intensief overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark heeft de Minister van
Economische Zaken besloten dat het windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer minimaal 150 MW en maximaal
185,5 MW groot wordt. Uitgaande van windmolens van 3 MW betekent dat ten minste 50 en maximaal 62 windmolens.
Vóór 1 januari 2015 is dat bekend.
Wanneer zijn de plekken bekend?
De precieze plaats van de windmolens is nog niet bekend. Windmolens mogen niet zomaar worden geplaatst, er zijn strikte
wettelijke normen waaraan moet worden voldaan, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en andere milieu-aspecten. Het Rijk
verkent als eerste stap de gebieden uit de gebiedsvisie van de provincie Drenthe. De Rijksadviseur voor het landschap is in dat
kader gevraagd om zijn visie te geven op de landschappelijke inpassing van windmolens in het gebied. Deze visie wordt ook
betrokken in het verdere proces. Meer informatie over de plaats van de windmolens volgt naar verwachting eind van dit jaar.
Wie beslist hierover?
Op windparken met een omvang van meer dan 100 MW is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het Rijk beslist over
het inpassingsplan en coördineert de verlening van de vergunningen die nodig zijn. Voor het windpark De Drentse Monden en
Oostermoer is een bestuurlijk platform ingesteld waarin Rijk en initiatiefnemers afstemmen met de provincie en gemeenten.
Wat betekent dat voor u?
De komst van een windmolenpark verandert het landschap. Afgesproken is dat naast de formele stappen die volgens de
Rijkscoördinatieregeling geregeld zijn, u als inwoner goed geïnformeerd wordt en, waar mogelijk, erbij betrokken wordt.
Bekeken wordt op welke wijze inwoners van het gebied profijt kunnen hebben van het windpark, bijvoorbeeld door een
gebiedsfonds waaruit voorzieningen voor het gebied worden betaald. Ook is het mogelijk om deelnemer en/of mede-eigenaar
te worden. Deze mogelijkheden worden de komende tijd verder uitgewerkt.
Waarom dit windpark?
Nederland heeft meer duurzame, betrouwbare en beschikbare energie nodig. Dit is niet alleen nodig voor ons klimaat, maar
ook omdat er steeds minder fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas beschikbaar zijn. Ook wil Nederland minder
afhankelijk zijn van andere internationale energieleveranciers. Om in de toekomst altijd energie beschikbaar te hebben,
zullen we gebruik moeten maken van alle beschikbare energiebronnen. Windenergie op land is een van de belangrijkste en
goedkoopste opties voor duurzame energie.
In de Structuurvisie Windenergie op land (SvWOL) van het Rijk en het Nationaal Energieakkoord (SER, september 2013) waarin
het Rijk, provincies, de windsector en natuur- en milieuorganisaties samenwerken, zijn afspraken gemaakt om in 2020
6.000 megawatt aan windenergie op land te realiseren. Het Rijk heeft na overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen
die geschikt zijn voor windmolenparken van minimaal 100 MW. Het gebied in de Drentse Veenkoloniën in de gemeenten
Borger-Odoorn en Aa en Hunze is er daar één van.
Planning officiële stappen
- Terinzagelegging van de Milieueffectrapportage, ontwerp-inpassingsplan en ontwerpvergunningen eerste kwartaal 2015.
Hierop kunt u een zienswijze indienen.
- De definitieve besluiten zijn naar verwachting eind 2015 gereed. Hiertegen kan in beroep worden gegaan bij de Raad van State.
- Uitspraak Raad van State wordt verwacht in het najaar van 2016. Afhankelijk van deze uitspraak kan gestart worden met de
voorbereidingen van de bouw van het windpark.
- Met de bouw van het windpark kan vanaf medio 2018 worden gestart.
Meer weten?
Het Rijk en de initiatiefnemers willen in overleg met de provincie u zo goed mogelijk informeren en betrekken bij de verdere
ontwikkeling van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dit najaar komen er verschillende momenten waarop u met
hen in gesprek kunt gaan over het windpark.
Via uw regionale dagblad en/of huis-aan-huisbladen houden wij u op de hoogte van de verschillende activiteiten.
Alle officiële informatie over de milieueffectrapportages, onderzoeken en besluitvorming windpark De Drentse Monden en
Oostermoer kunt u terugvinden op de website: www. bureau-energieprojecten.nl en www.Rijksoverheid.nl.
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