
Windpark De Drentse 
Monden en Oostermoer
Geachte bewoner,

Met deze brief informeren wij u over het windpark De Drentse 
Monden en Oostermoer in de Veenkoloniën, in de gemeenten 
Borger-Odoorn en Aa en Hunze. In deze brief vindt u informatie 
over de besluiten en plannen die er nu liggen en de mogelijkheid 
om te reageren en in gesprek te gaan. 

Wat zijn de uitgangspunten?
• Het Rijk heeft met de provincies afspraken gemaakt om in 2020 

6.000 megawatt (MW) aan windenergie op land te realiseren. 
Deze afspraken staan in de Structuurvisie Windenergie op land 
en in het Nationaal Energieakkoord waarin het Rijk, provincies, 
de windsector en natuur- en milieuorganisaties samenwerken. 
Het Rijk heeft na overleg met de provincies 11 gebieden 
aangewezen die geschikt zijn voor windmolenparken van 
minimaal 100 MW. Het gebied in de Drentse Veenkoloniën in de 
gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze is daar één van. 

• Na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten  
Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de initiatief-
nemers van het windpark heeft de Minister van Economische 
Zaken besloten dat er in het gebied van De Drentse Monden en 
Oostermoer een windpark van 150 MW wordt gebouwd. 
Uitgaande van windmolens van 3 MW betekent dat  
50 windmolens. Vanwege de omvang van het windpark  
voert het Rijk de regie over de plaatsing van de windmolens. 

Wat is de stand van zaken?
• Om dit windpark te kunnen bouwen wordt een 

Rijksinpassingsplan gemaakt. Hierin beschrijft het Rijk op  
welke wijze het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer 
ruimtelijk kan worden gerealiseerd. Het (voorontwerp) 
inpassingsplan is in september 2015 voorgelegd aan  
verschillende overheden en wettelijke adviseurs. In het plan 
staan onder meer de exacte locaties van de 50 windmolens.  
U ziet de locaties op de afbeelding. Inmiddels zijn het  
ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpvergunningen klaar.

• Ook is er een milieueffectrapport (MER) opgesteld om  
de milieueffecten van het windpark in beeld te brengen.  
In het rapport zijn verschillende alternatieven uitgewerkt en 
worden de effecten daarvan op de omgeving met elkaar 
vergeleken. Het betreft dan onder meer onderwerpen zoals 
geluid, slagschaduw, flora en fauna, landschap en energie-
opbrengst. De onafhankelijke Commissie voor de m.e.r.  
heeft het rapport beoordeeld en een positief advies uitgebracht 
over de inhoud en kwaliteit van het milieueffectrapport. 

Waarom dit windpark?
De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, 
die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in 
het Energieakkoord tussen Rijk en provincies afspraken 
gemaakt over windmolens op land. Het windpark 
De Drentse Monden en Oostermoer levert een belangrijke 
bijdrage aan de doelstelling om in 2020 14% duurzame 
energie op te wekken. Het kabinet houdt voor de periode 
ná het Energieakkoord vast aan de afspraak dat de 
CO2-uitstoot in 2030 met 40% en in 2050 met 80-95% 
moet zijn teruggedrongen op Europees niveau. Windenergie 
speelt een belangrijke rol in de energie transitie, naast zon, 
biomassa en aardwarmte. 



Inzien van de ontwerpbesluiten
Op 4 maart 2016 start de zienswijzeprocedure. U kunt vanaf 
die datum tot en met 14 april 2016 het ontwerp-inpassingsplan, 
de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere 
onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. 
Ook zijn ze in die periode op papier in te zien bij de gemeente-
huizen Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal 
(tijdens reguliere openingstijden). 

Uw reactie (‘zienswijze’) kunt u indienen in de periode dat de 
ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Dat kan digitaal via 
www.bureau-energieprojecten.nl, schriftelijk of mondeling. 
U leest hier meer over in uw huis-aan-huisblad en op 
de website van Bureau Energieprojecten.

De binnengekomen zienswijzen worden meegenomen bij de 
definitieve besluitvorming, die rond de zomer 2016 wordt 
verwacht. Deze definitieve besluiten zullen vervolgens na de 
zomer ter inzage worden gelegd en staan open voor beroep bij 
de Raad van State. Een ieder die belanghebbend is en een 
zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbesluit, 
heeft de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan.

Profijt van het windpark
Het Rijk, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers vinden het 
belangrijk dat iedereen in de regio, en in het bijzonder de 
omwonenden, kan meeprofiteren van het windpark.  
Dat kan straks op verschillende manieren.

Gebiedsontwikkeling
De provincie Drenthe, de initiatiefnemers en het Rijk zetten zich in 
om een gebiedsfonds te ontwikkelen dat bijdraagt aan de 
kwaliteit van de leefomgeving en versterking van de lokale 
economie in de Drentse Veenkoloniën. De provincie Drenthe, 
de initiatiefnemers en het Rijk willen graag – samen met u, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties – de plannen 
en ideeën verder uitwerken. Uiteraard wordt u op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen.

Participatie
Naast het gebiedsfonds bieden de initiatiefnemers verschillende 
mogelijkheden om te participeren in het project. Zo kunt u 
bijvoorbeeld straks zelf investeren in het park via burgercoöperatie 
De Windvogel, die mede-eigenaar wordt van een aantal 
wind molens. Hoe dat werkt, en welke andere mogelijkheden 
van participatie er komen, kunt u vinden op de website 
www.drentsemondenoostermoer.nl. Graag onderzoeken de 
initiatiefnemers samen met u waar behoefte aan is en hoe 
invulling gegeven kan worden aan de participatie. 

Persoonlijk contact
Het ministerie van Economische Zaken organiseert een 
aantal spreekuren in de regio. U kunt daar informatie krijgen over 
de procedure en het ontwerp-inpassingsplan (waarin de exacte 
locaties van de windmolens zijn opgenomen) en u kunt vragen 
stellen. Met de initiatiefnemers kunt u in gesprek over de 
ontwikkeling van het windpark en de participatiemogelijkheden. 

De spreekuren worden gehouden in de periode van 21 maart tot 
en met 8 april 2016. U dient zich van tevoren aan te melden via 
www.spreekurenwindparkdrenthe.nl. Hier vindt u ook de data, 
tijden en locaties. Als u zich niet digitaal kunt aanmelden 
dan kunt u bellen met het registratiebureau Evite, 
telefoon 070 – 416 18 80.

Meer weten?
Informatie over de ontwikkeling van het windpark 
De Drentse Monden en Oostermoer vindt u op 
www.drentsemondenoostermoer.nl. 

Alle officiële informatie over de milieueffectrapportages, 
onderzoeken en besluitvorming windpark De Drentse Monden en 
Oostermoer kunt u terugvinden op www.bureau-energieprojecten.nl.

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met Informatie 
Rijksoverheid op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur, 
telefoon 1400. 

Het ministerie van Economische Zaken

Maart, 2016


