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Onderwerp: Zienswijze ontwerp-lnpassingsplan Windpark De Drentse Monden-

Oostermoer

Geachte heer Kamp,

Op 4 maart 2016 hebt u het ontwerp-lnpassingsplan Windpark De Drentse Monden-

Oostermoer ter inzage gelegd. Als reactie hierop geven wij in deze brief onze ziens-

wijze.

Bij de inwoners van het plangebied leven grote zorgen over de komst van het wind-
park. Deze hebben wij eerder verwoord in onze brieven van 15 januari 2015 en

20 oktober 2015. ln de afgelopen jaren voerden wij met u gesprekken over die breed

gedragen zorgen. ln ons laatste gesprek op 16 februari 2016 wezen wij u nogmaals

op de weerstand onder inwoners in het plangebied.

Tot onze grote teleurstelling zien wij van onze inbreng op wezenlijke punten niets

terug in het nu voorliggende ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorende Milieueffect-

rapport (MER). Hetzelfde geldt voor de door ons ingebrachte oplossingsrichtingen.

Naar onze mening geeft u daarmee onvoldoende invulling aan een zorgvuldige en

evenwichtige belangenafweging omtrent de plaatsing van de windturbines in het on-

derhavige gebied.

Wijwijzen u erop dat de overheden bij een dergelijke grootschalige ingreep moeten

zorgdragen voor het in balans brengen van de belangen van de initiatiefnemers en die

van de inwoners en partijen als LOFAR. Deze balans ontbreekt op een voor ons on-

aanvaardbare wijze in het ontwerp-inpassingsplan. Bovendien gaan wijervan uit dat

de gemaakte afspraken over LOFAR in ons gesprek van 11 maart 2016 tot een op-

lossing leiden.

Nogmaals dringen wij bij u aan op aanpassing van het definitieve inpassingsplan op

de door ons eerder genoemde punten. Volledigheidshalve venrvijzen wij u naar onze

inbreng via de voornoemde brieven uit 2015, die onverkort van kracht bl|ft.
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Ook zenden wij u onze gedetailleerde opmerkingen over het ontwerp-inpassingsplan
en het MER. Op enkele technische punten hebben wij deze verder onderbouwd. Deze
bijlage maakt deel uit van deze zienswijze.

Het realiseren van het windpark is een grote ingreep in het gebied. Lusten en lasten
dienen daarbij in balans te worden gebracht. Op onze uitnodiging om hierover in ge-

sprek te gaan hebt u constructief antwoord gegeven. Wij vertrouwen erop dat u hierin
samen met de initiatiefnemers uw verantwoordelijkheid neemt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris voorzitter
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oktober 2015 + bijlage verslag statenvergadering

3. Aanvullende opmerkingen over ontwerp-inpassingsplan en MER
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