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In het kader van RCR-windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben
de afgelopen periode bestuurlijke overleggen met de initiatiefnemers,
de provincie Drenthe, de betrokken gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze,
Stadskanaal en de Rijksoverheid plaatsgevonden. In deze bestuuriijke overieggen
is in het bijzonder gesproken over een te kiezen opstellingsvariant voor de
procedure van het inpassingsplan.
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In mijn brief van 2 juli 2014 heb ik u gevraagd het advies van het College
van Rijksadviseurs te betrekken in het verdere MER-proces en met name
bij de totstandkoming van de opstellingsvarianten met een omvang van
150 MW en 185 MW voor het windpark.
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Provinciale Staten van de provincie Drenthe hebben in het najaar van 2014 het
Regieplan Windenergie vastgesteld, waarin ruimte voor 285,5 MW windenergie
planologisch is vastgelegd. Daarmee voldoet de provincie Drenthe aan de met
haar afgesproken taakstelling. In het zuidelijke deel van de provincie Drenthe
is 135,5 MW planologisch vastgelegd. Overeenkomstig de afspraken tussen .
het Rijk en IPO over windenergie krijgt het RCR-windpark De Drentse Monden
en Oostermoer derhalve een omvang van 150 MW.
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Opstellinqsvariant als basis voor de procedure van het inpassingspian
Bij de besluitvorming over de opstellingsvariant van windmolens waarmee
de procedure van het inpassingsplan start, worden alle relevante aspecten
meegewogen. Het betreft hier de Structuurvisie Windenergie op land, de
doelstelling van 1 4 % duurzame energie in 2020, het Energieakkoord,
de afspraken tussen Rijk en IPO over windenergie, de inzichten uit het milieueffectenonderzoek, de business-case van de initiatiefnemers, het advies van
het College van Rijksadviseurs (CRa), de gebiedsvisie van de provincie Drenthe
en de resultaten van het draagvlakonderzoek.
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