
 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201502262 te vermelden. 

 

 

 

 

Aan: 

Pondera Consult B.V. 

t.a.v. J.F.W. Rijntalder 

Postbus 579 

7550 AN  HENGELO OV 

 
7550 AN579 

 

Vergunning NBW - Windpark De Drentse Monden - Oostermoer - realiseren windpark - Borger-

Odoorn en Aa en Hunze      Postbus 579 7550 AN  201502262-00686343  

 7550 AN HENGELO OV  Vergunning NBW - Windpark De Drentse Monden - Oostermoer - 

realiseren windpark - Borger-Odoorn en Aa en Hunze 

Assen,  

Ons kenmerk 201502262-00686577 

Behandeld door  

Onderwerp: Wijziging vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) - 

Windpark De Drentse Monden - Oostermoer 

Pondera Consult B.V. J.F.W. Rijntalder Postbus   Hengelo Ov Geachte heer     Uitgaande 

besluitpost routeren        V     r.dibbets@drenthe.nl 

Geachte heer, 

 

 

Met ons besluit van 16 september 2016 hebben wij een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de 

Natuurbeschermingswet 1998 (verder: Nbwet), thans de Wet natuurbescherming, aan Duurzame 

Energieproductie Exloërmond B.V., Raedthuys Windenergie B.V. en Windpark Oostermoer Exploitatie 

B.V. verleend voor het oprichten van een windmolenpark, bestaande uit drie deelparken met een 50-

tal windturbines met een gezamenlijke capaciteit van meer dan 150 Megawatt aan elektriciteit.
1
 Het 

project is genaamd ‘Windpark De Drentse Monden – Oostermoer’. 
 

Besluit  

Wij besluiten om, gelet op het bepaalde in de Wet natuurbescherming en de hierna genoemde 

overwegingen, de verleende Nbwet-vergunning van 16 september 2016 met kenmerk 201502262-

00654839 als volgt te wijzigen: 

 

1. Het project omvat 45l windturbines.   

2. De windturbinecoördinaten van turbines DEE1.3 en DEE1.6 zijn: 

 

Turbine X Y 

DEE1.3 260397,00 547086,00 

DEE1.6 261657,00 548489,00 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Kenmerk 201502262-00654839 



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201502262 te vermelden. 

 

 

 

Brief 6 februari 2017 

Op 6 februari 2017 ontvingen wij uw brief, namens Duurzame Energieproductie Exloëemermond BV, 

Raedthuys Windenergie B.V., Windpark Oostermoer ExpliotatieExploitatie B.V.. U merkt op dat het 

aantal op te richten windturbines en de coördinaten van de turbines DEE1.3 en DEE1.6 zijn gewijzigd. 

Het betreffen de windturbines RH 2.1 tot en met RH 2.5 die niet meer gerealiseerd zullen gaan 

worden. Daarnaast zijn inmiddels ten behoeve van de uitvoering voor de windturbines DEE1.3 en 

DEE1.6 de coördinaten gewijzigd ten opzichte van de aanvraag en de verleende uw Nbwet-

vergunning. Dit betreft een beperkte wijziging welke geen gevolgen zal hebben voor de 

effectbeoordeling. De betreffende windturbines zijn circa 4 meter in de lijnopstelling verschoven.    

 

Coördinatie 

Op grond van artikel 3:23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moeten wij rekening houden met 

de onderlinge samenhang tussen de aanvragen en tussen de te nemen besluiten van andere 

bestuursorganen. 

 

Overwegingen 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben op 22 september 2016 

een besluit genomen ten aanzien van het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het 

project ‘Windpark De Drentse Monden – Oostermoer’. Dit heeft tot gevolg dat vijf van de 

oorspronkelijke voorziene windturbines niet zullen worden gerealiseerd vanwege de nadelige 

gevolgen voor de omgeving. Bureau Waardenberg
2
 heeft beoordeeld of er inhoudelijke gevolgen te 

verwachten zijn door de wijziging van het aantal windturbines. Uit deze beoordeling blijkt dat de 

wijziging niet tot een gewijzigde effectbeoordeling ten opzichte van de vergunde situatie en de 

daaraan ten grondslag gelegde onderzoeken, waaronder de passende beoordeling. Het rapport van 

Bureau Waardenburg vindt u achteraan in de bijlage van dit besluit.  

 

Conclusie 

Vanwege het besluit van de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu op 22 

september 2016 en de resultaten van de beoordeling van Bureau Waardenberg hebben wij besloten 

om de Nbwet-vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (oud)  van 

16 september 2016 te wijzigen. 

 

Beroep 

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op  het  ontwerpbesluit, kunnen tegen dit 

besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt 

aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende aan 

wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het 

ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. 

Eenieder die beroep tegen het oorspronkelijke besluit heeft ingesteld wordt geacht ook beroep te 

hebben ingesteld tegen onderhavig wijzigingsbesluit.
3
 De indiener van het beroep van het 

oorspronkelijke beroep hoeft daarom geen beroep in te dienen tegen dit gewijzigde besluit.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Kenmerk 15-135/16.09085/HeiPr, d.d. 20 december 2016 

3
 artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201502262 te vermelden. 

 

 

 

Informatie 
Heeft u vragen? Daarvoor kunt u contact opnemen met , bereikbaar op 

  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen,  

 . 

mevrouw M. Volkers-Bredewold,  

 

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  

 

Bijlage(n): Het rapport van Bureau Waardenburg 

 

22 maart 2017
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Bureau Waardenburg bv 
E.colog1e & l.illd>Chdp 

Pondera Consult (Zeist) 
 

Postbus 579 
7550 AN Hengelo (Ov) 

ons kenmerk 
datum 

15-135/16.09085/HeiPr 
20 december 2016 

onderwerp 
uw kenmerk 

Consequentie minder turbines voor Nbwet vergunning 

aantal blz. 2 

Geachte heer , 

Op 22 september 2016 hebben de minister van Economische Zaken en de minister 
van Infrastructuur en Milieu een besluit genomen ten aanzien van het rijksinpassings
plan en omgevlngsvergunnlng voor het project windpar1< De Drentse Monden -
Oostermoer. Dil besluit heeft als gevolg dat vijf van de oorspronkelijk voorziene vijftig 
windturbines niet worden gerealiseerd. Het betreft windturbines RH 2.1 tot en met RH 
2.5 ten zuiden van Drouwenermond. U heeft ons verzocht om te beoordelen of er 
inhoudelijke gevolgen te verwachten zijn voor de vergunning Natuurbeschermingswet 
1998 (kortweg: de Nbwet vergunningaanvraag), zoals ingediend op 11 september 
2015. Dit wordt hieronder toegelicht met verwijzing naar het Bureau Waardenburg 
rapport 15-143, d.d. 3 september 2015: 'Passende Beoordeling Windpark De Drentse 
Monden- Oostermoer' (kortweg: de passende beoordeling), en aanvullingen nadien. 

Met vriendelijke groet. 
Bureau Waardenburg bv 

 
 

teamleider 

Conclusie uit passende beoordeling: 
De realisatie van Windpark Oe Drentse Monden - Oestermoer heeft geen effecten op 
habitattypen of soorten van Bijlage 11 waarvoor Natura 2000-gebieden In de omgeving zijn 
aangewezen. Ook zijn er veel soorten broedvogels en niet-broedvogels, waarvoor Natura 
2000-gebieden in de omgeving zijn aangewezen, waarvoor het optreden van effecten op 
voorhand kan worden uitgesloten omdat deze soorten niet In het plangebied voorkomen. Voor 
de resterende vogelsoorten: kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans uit het Natura 

ERI • • cc ot• l 



2000-gebled Zuldlaardenneergebied en toendrarietgans uit het Natura 2000-gebied Barger
veen is het totaaleffect van Windpa!'i( De Drentse Monden - Oostennoer verwaarloosbaar klein. 
Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) kunnen daarom, met inbegrip van 
cumulatieve effecten, met zekerheid worden uitgesloten. 

Vogels 
Het niet realiseren van de vijf windtrubines RH 2.1 tot en met RH 2.5 in het project 
Windpark De Drentse Monden - Oestermoer leidt tot een (marginale) vermindering van 
het aantal aanvaringsslachtoffers van en verstoringsetJeeten op kleine zwaan, 
toendrarietgans en kolgans. Het totaaleffed van het windpark op deze soorten was al 
verwaarloosbaar klein. De hiervoor genoemde mindering in de effecten resulteert niet 
in een andere ordegrootte van het totaaleffed. 

Conclusie 
Het niet realiseren van de vijf windtrubines RH 2.1 tot en met RH 2.5 in het projed 
Windpark De Drentse Monden - Oestermoer heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de 
Nbwet-vergunningaanvraag van dit project. 
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Bureau Waardenburg bv 
Ecologie & landschap 

Pondera Consult (Zeist) 
 

Postbus 579 
7550 AN Hengelo (Ov) 

ons kenmerk 
datum 

15-135/17 .00054/HeiPr 
5 januari 2017 

onderwerp . 
uw kenmerk 
aantal blz. 

Verplaatsen windturbines DEE1.3/1.6 en ecologie 

1 

Geachte heer , 

Duurzame Energieproductie Exloêrmond is voornemens om binnen het geplande 
Windpark Drentse Monden- Oestermoer de turbines DEE1.3 en DEE1.6 circa 4 meter 
te verschuiven. U heeft ons verzocht te beschouwen of deze verplaatsing 
consequenties heeft voor de effectbeoordeling in de natuurtoets (Bureau waardanburg 
rapport 13-139, Jonkvorst et al. 2015) die Is opsteld ten behoeve van het MER en 
inpassingsplan. 

Na bestudering van het ons toegestuurde kaartmateriaal met visualisatie van de 
verplaatsing en de ecologische effectbepaling en -beoordeling over dit deel van het 
plangebied in de natuurtoets, concluderen wij dat de (zeer beperkte) verplaatsing niet 
leidt tot andere conclusies in de natuurtoets. Genoemde turbines staan bijvoorbeeld 
niet nabij locaties met een verhoogd risico op aanvaringsslachtoffers onder 
vleermuizen, zodat de verplaatsing niet leidt tot een andere slachtofferschatting op de 
nieuwe locatie ten opzichte van de ar beoordeelde locatie. Hetzelfde geldt voor 
effecten op vogels en andere beschennde soorten. Conclusies ten aanzien van 
effecten op natuur in de natuurtoets veranderen niet, rekening houdend met de nieuwe 
geplande posities van turbines DEE1.3 en DEE1.6. 

Met vriendelijke groet, 
Bureau Waarden r bv 
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Machtiging 
Ondertekening aanvraag vergunningen en ontheffingen met bijlagen 

Ten behoeve van d71a~ragen voor vergunningen en ontheffingen voor het 

windturblneproject~~ ... .. t;".cf;rt; .. /1.('!.~~ .. ~.P..q,~.~J···~(.{)tJ~h-u....ve..r 
bestaande uit een .. . /6 .... . -tal windturbines met bijbehorende werken machtigt 

ondergetekende J.F.W. Rijntalder van Pondera Consult B.V., gevestigd aan de 

Welbergweg 49 te 7556PE Hengelo (Ov.) voor het ondertekenen van alle 

aanvragen voor vergunningen en ontheffingen en bijlagen namens: 

Aanvrager: 

Vertegenwoordigd door:          

Adres:   / 
Cc... S ~( t~"''.i ueet..l S(.t.....e... tA-Q-........-( 

Plaats en datum: ~ t o6- ~~s 

Handtekening:  
 

Ik, J.F.W. Rijntalder, ben bekend met deze machtiging. Met deze machtiging treed ik 

niet in de plaats van bovengetekende als aanvrager, maar teken de aanvragen en 

bijlagen namens bovengetekende. 

Pondera Consult B.V. 

Welbergweg 49 

7556 PE Hengelo (Ov.) 

UC'-'12U-vr t ~- 6-Ondertekend te ... .. ..... .............. .... .. ......... ... op ... .... ...... .... .................. 2015 

/ " "'} . / 
//f'/ / • 

"V. --/&- ~---/ t' c.v1 _ .... -;:.:::.--
/ f/1 7 / - _;./ 

~--- l - / 

.1-Ffo.~ijntalder ,..._.- ;.rv ~ · 
Directeur 
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Machtiging 
Ondertekening aanvraag vergunningen en ontheffingen met bijlagen 

Ten behoeve van de aanvragen voor vergunningen en ontheffingen voor het 

windturbineproject De Drentse Monden, plangebiedgronden van DEE, bestaande 

uit een zeventien-tal windturbines met bijbehorende werken machtigt 

ondergetekende J.F.W. Rijntalder van Pondera Consult B.V., gevestigd aan de 

Welbergweg 49 te 7556PE Hengelo (Ov.) voor het ondertekenen van alle 

aanvragen voor vergunningen en ontheffingen en bijlagen namens: 

Aanvrager: Duurzame Energieproductie Exloêrrnond BV 

Statutair gevestigd   

 

Ingeschreven KvK onder nr. 53107128 

Btw nr. 850749591801 

Vertegenwoordigd door:    

Adres: 

Plaats 

Datum 

 

   

 

   

 

12mei 2015 

Ik, J.F.W. Rijntalder, ben bekend met deze machtiging. Met deze machtiging treed ik 
niet in de plaats van bovengetekende als aanvrager, maar teken de aanvragen en 

bijlagen namens bovengetekende. 

Pondera Consult B.V. 

Welbergweg 49 

7556 PE Hengelo (Ov.) 

Ondertekend te Hengelo op !.I .. mei 2015. 

( 

;:;!1 ' 
»Rljn~ldec 

Dtrecteur 



DEBITEUR GEGEVENS I DEBTOR DATA 

Bedrl]rsnaam I Company Name 

Bezoekadres I Visltor address 
PC + woonplaats I Postalcode + City 

Factuuradres I lnvoice-adrass 
PC + Plaats I Postalcode + City 

Postbus I PO-box 
PC + Postbus I Postalcode + PO-box 

Plaats I City 

land I Country 

Telefoon I Phone 

Telefax!F ax 

Website 

Contactpersoon I Contactperaan 

Telefoon I Phone 

E-mail 

KvK nr. I Chamber of Commerce 

BlW-nummer I VAT-number 

Duurzame Energieproductie Exloêrmond B.V. 

 
 

 

 

Eerste Exloêrmond 

Nederland 

  

WWIN.Windmolenpark Exloermond BV.nl 

 

 

 

63107128 

NL850749591B01 
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Machtiging 
Ondertekening aanvraag vergunningen en ontheffingen met bijlagen 

Ten behoeve van de aanvragen voor vergunningen en ontheffingen voor het 

windturbineproject Windpark De Drentse Monden en Oostenneer (gedeelte 
Raedthuys) bestaande uit een 18-tal windturbines met bijbehorende werken 
machtigt ondergetekende J.F.W. Rijntalder van Pondera Consult B.V., gevestigd 

aan de Welbergweg 49 te 7556PE Hengelo (Ov.) voor het ondertekenen van alle 
aanvragen voor vergunningen en ontheffingen en bijlagen namens: 

Aanvrager: Raedthuys Windenergie B.V. 

Vertegenwoordigd door:  

Adres: Postbus 3141, 7500 DC Enschede 

 

Plaats en datum: 

Handtekening: 

eze machtiging. Met deze machtiging treed ik 
niet in de plaats van bove tekende als aanvrager, maar teken de aanvragen en 
bijlagen namens bovengetekende. 

Pondera Consult B.V. 

Welbergweg 49 
7556 PE Hengelo (Ov.) 

Ondertekend te ... .. J!.'f.Y. P.~.<?. .... .. ................ op .... .l.l. .. . .ct~ . .1. .............. .. . 2015 
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