Windpark De Drentse Monden
en Oostermoer
Geachte heer, mevrouw,
Graag informeer ik u over de voortgang van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Op 19 september
2016 hebben de minister van Economische Zaken (EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een besluit
genomen over de ruimtelijke inpassing van het windpark. Met deze brief licht ik u in over de achtergronden van dit
besluit en over de verdere ontwikkeling. Het windpark gaat naar verwachting energie leveren aan meer dan 150.000
huishoudens en draagt zo bij aan de doelstelling van Nederland om in 2020 14% hernieuwbare energie op te
wekken.
Van 4 maart 2016 tot en met 20 april 2016 lagen het ontwerp inpassingsplan, de ontwerp vergunningen en onder
liggende stukken voor het windpark ter inzage. Iedereen kon hier op reageren door het indienen van een zienswijze.
In totaal zijn 286 unieke zienswijzen ingediend. De afgelopen periode zijn alle zienswijzen beoordeeld en zijn het
inpassingsplan en de bijbehorende vergunningen vastgesteld. Een deel van de zienswijzen heeft geleid tot wijzigingen in het inpassingsplan of tot vervolgacties.
Lijn bij Drouwenermond
Op grond van de beoordeling van de zienswijzen, waaronder die van de provincie Drenthe, is besloten om de lijn
met vijf windmolens ten zuiden van de lintbebouwing van Drouwenermond te laten vervallen. Door deze aanpassing zal het windpark uit 45 windmolens bestaan.
Verlichting op windmolens
Omwonenden hebben in zienswijzen zorgen geuit over de knipperende rode verlichting op windmolens gedurende
de nacht. Deze verlichting op windmolens is verplicht en belangrijk voor veilige luchtvaart. De ministeries van EZ en
IenM hebben gekeken hoe de eventuele hinder voor bewoners kan worden verminderd. De uitkomst is dat de
verlichting ‘s nachts continu zal branden in plaats van knipperen. Bovendien wordt bij helder zicht van meer dan
5 kilometer de nachtverlichting gedimd met 70% en bij helder zicht van meer dan 10 kilometer met 90%.
Afspraken met ASTRON
Naar aanleiding van zienswijzen van onder andere provincie Drenthe en ASTRON (de eigenaar van de radio‑
telescoop LOFAR) zijn er afspraken gemaakt tussen ASTRON en de initiatiefnemers. Deze afspraken maken het
mogelijk dat LOFAR en het windpark naast elkaar kunnen bestaan.
Gebiedspakket
In de zienswijzen hebben bewoners zorgen geuit over geluid, slagschaduw en eventuele effecten van de wind
molens op hun gezondheid. Ook zijn er vragen gesteld over de waarde van woningen en over de gevolgen van
het windpark voor de lokale economie.
Het Rijk, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de zorgen
van bewoners. Samen werken zij aan een gebiedspakket bestaande uit een gebiedsfonds en een programma.
De provincie Drenthe heeft het voortouw genomen in het uitwerken van een gebiedsfonds. Provincie en initiatiefnemers stellen hiervoor beiden geld beschikbaar. Gedurende een periode van 15 jaar gaat het gemiddeld om
ongeveer € 320.000,- per jaar. Hoe het fonds er exact uit gaat zien en waar het geld aan besteed gaat worden, is nog
onderwerp van gesprek. U krijgt de gelegenheid om hier over mee te denken. Heeft u interesse, stuurt u dan een
e-mail naar post@drenthe.nl onder vermelding van gebiedsfonds windenergie. Een medewerker van de provincie
neemt vervolgens contact met u op.
Het Rijk start een programma met als doel inzicht te krijgen in de zorgen die leven ten aanzien van geluid en
slagschaduw en waar mogelijk maatregelen te nemen om eventuele hinder te verminderen. Nadere uitwerking
van het programma vindt plaats in overleg met de provincie Drenthe en de initiatiefnemers. Samenwerking met
gemeenten, de lokale GGD en ook bewoners(groepen) is hierbij van belang.

Het inpassingsplan, de reactie op de ingediende zienswijzen, de vergunningen en onderliggende stukken zijn
beschikbaar op de website www.bureau-energieprojecten.nl. Alle stukken zijn tot en met vrijdag 18 november 2016
ook op papier in te zien bij de gemeentehuizen in Gieten, Exloo en Stadskanaal.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep instellen bij de Raad van State. De termijn
van het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en is mogelijk tot en met vrijdag 18 november 2016.
In de kennisgeving kunt u lezen hoe u beroep kunt instellen. Onlangs is deze kennisgeving gepubliceerd in regionale
huis-aan-huisbladen en op de website www.bureau-energieprojecten.nl. Als u verwacht planschade te hebben dan
kunt u een tegemoetkoming voor planschade aanvragen nadat het inpassingsplan onherroepelijk is.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Informatie Rijksoverheid, op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
bereikbaar via telefoonnummer 1400.
Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken met betrekking tot
windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Ik houd u op de hoogte van het vervolgproces.
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Opstelling van de 45 windmolens

