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Geachte heer Tichelaar,
Sinds enige tijd vinden er gesp
rekken pleats tussen het Rijk (Mini
steries van
Economische Zaken en van
Infrastructuur en Milieu), de provi
ncie Drenthe on de
initiatiefnemers van het wind
park De Drentse Monden en
Oostermoer in de
provincie Drenthe. Dit windpark
vast onder de rijkscoordinatierege
ling (RCR) die
sinds juni 2011 loopt.
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In deze gesprekken zijn de moge
lijkheden verkend om to kome
n tot een
gezamenlijke intentie over de
omvang van het beoogde wind
park De Drentse
Monden en Oostermoer met
inachtneming van de wettelijke
kaders on procedures.
Partijen hebben het oogmerk
om te komen tot een vast te stell
en opgesteld
vermogen van minlmaal 150
MW en maximaal 185,5 MW.
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Uit deze gesprekken komt naar
voren dat van provinciewege
wordt gehecht aan
de uitgangspunten van de Gebie
dsvisie Windenergie Drenthe.
Voor de
Initiatiefnemers is verwezenii
jking van het eigen initiatief het
uitgangspunt. Door
het Rijk ten slotte wordt het
bereiken van de nationale doels
telling voor
windenergie belangrijk gevo
nden.
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Zoals bekend is het kader
waarmee rekening moet ward
en gehouden voor de
realisatie van dit windpark
de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
, in het bljzonder de
RCR,
de Wet mllieubeheer (MER), de
(ontwerp) Structuurvisie Wind
energie op
Land en de afspraken Rijk-IPO
over windenergie op land van
22 januari 2013.
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de afspraken Rijk-IPO heeft
de provincie Drenthe zich geconfor
meerd aan
het realiseren van 285,5 MW
In het gehele Drentse zoekgebied
voor windenergle.
De provincie Drenthe zal de
realisatie hiervan ruimtelijk plano
logisch vastleggen in
de provinciale omgevingsvisie
voor 1 januari 2014. Daarbij is
het de bedoeling om
in het gebied De Drentse Mond
en en Oostermoer 150 MW to
realiseren en in het
resterende Drentse zoekgebied
(het 'zuidelijke deer) 135,5 MW,
zodat dit in totaal
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Mel e namens e Mini
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en Milieu,

H.G.3. Kamp
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he Zaken
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