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Geachte , 

Bij besluit van 22 oktober 2018 hebben de ministers van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in het 
kader van het project windpark De Drentse Monden en Oostermeer een 
omgevingsvergunning verleend ten behoeve van de aanleg en realisatie van de 
infrastructuur. 

Gegevens 

In de omgevingsvergunning deelgebied windpark DEE (fase 3, OLO-3165045) is 
onder voorschrift 6 de verplichting opgenomen tot het uitvoeren van een 
proefsleuvenonderzoek overeenkomstig het goedgekeurde Programma van Eisen 
en het ter beoordeling voorleggen van de rapportage van het 
proefsleuvenonderzoek aan de minister van Economische Zaken en Klimaat 
voorafgaand aan uitvoering van de vergunde werkzaamheden. 

Overwegingen 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd en de rapportage van het 
proefsleuvenonderzoek is ingediend, zoals in voorschrift 6 van de 
omgevingsvergunning deelgebied windpark DEE (fase 3, OLO-3165045) is 
opgenomen. De rapportage is ter beoordeling voorgelegd aan een deskundige 
partij. De beoordeling van deze partij is als bijlage bij dit besluit gevoegd en 
maakt onderdeel uit van de motivering daarvan. 

Na de inhoudelijke toetsing van de rapportage van het proefsleuvenonderzoek is 
geoordeeld dat het in het rapport gegeven advies, kan worden overgenomen. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een potentieel archeologisch relevant 
grondspoor aangetroffen binnen deelgebied DEE. Dit is gecoupeerd en de inhoud 
is gezeefd. Dit heeft aan het licht gebracht dat het grondspoor geen 
archeologische relevantie heeft. Derhalve kan er geconcludeerd worden dat er 
geen te behouden waardevolle archeologische resten aanwezig zijn op de locatie 
van het proefsleuvenonderzoek binnen deelgebied DEE. Aangezien aanwijzingen 
voor archeologische resten en sporen in de onderzochte plangebied ontbreken is 
het niet nodig om verder archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. 
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