
Wijziging omgevingsvergunning, deelgebied OM 
 
De Minister van Economische Zaken 
en 
De Minister van Infrastructuur en Milieu 
 
 
Procesverloop: 
- ten behoeve van Windpark De Drentse Monden - Oostermoer is op 22 september 2016 een 

omgevingsvergunning verleend aan Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. Dorpsstraat 61, 
9658 PH, Eexterveen deelgebied OM. 

- in de voorschriften van de betreffende vergunning is abusievelijk een onjuiste verwijzing 
opgenomen naar het inpassingsplan De Drentse Monden – Oostermoer. Dat wordt met dit 
besluit gecorrigeerd. 

- Hiermee is sprake van een correctieve wijziging van de verleende vergunning die louter 
juridisch-administratief van aard is, en waarmee geen beleidswijziging wordt beoogd.  

- de desbetreffende omgevingsvergunning heeft van vrijdag 7 oktober 2016 tot en met 18 
november 2016 voor eenieder ter inzage gelegen. 

- tegen het desbetreffende besluit voor de omgevingsvergunning zijn diverse beroepen 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 
Besluiten 
 
Artikel I 
Voorschrift 3.5 Lijnopstelling in de omgevingsvergunning komt als volgt te luiden: 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1.2, sub a, onder 4 van de regels van het inpassingsplan 
Windpark De Drentse Monden - Oostermoer dient per lijnopstelling de rotordiameter, bouwhoogte 
en uiterlijke verschijningsvorm van de gondels hetzelfde te zijn. 
 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wordt geplaatst. 
 
’s Gravenhage, 
 
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 
Namens deze 
 
 
 
 
 
Mr. A.F. Gaastra       d.d. 24 maart 2017 
Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging 
 
 
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
Namens deze 
 
 
 
 
 
        d.d. 24 maart 2017 
Directeur-generaal Ruimte en Water 
 



Rechtsmiddelen 
 
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit van het onder 
procesverloop genoemde besluit, 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 heeft ingesteld tegen het onder het procesverloop genoemde besluit van 22 
september 2016 wordt geacht ook beroep te hebben ingesteld tegen onderhavig wijzigingsbesluit 
van de omgevingsvergunning. 
 
 


