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park De Drentse Monden

Geachte heer Roosdorp,

Bij brief van 20 januarijl. zond u ons het concept van de Notitie reikwijdte en detail in
het kader van de m.e.r.-procedure voor het windpark Oostermoer en de samenhang
met het windpark De Drentse Monden.

Wij ondersteunen het voornemen om gezamenlijk één MER op te stellen voor beide
windparken. Dit maakt het mogelijk integrale plaatsings- en ínrichtingsconcepten te
onderzoeken die het gehele gebied omvatten tussen Valthermond in het zuiden en
Spijkerboor ín het noorden. Dit sluit ten dele aan op ons initiatief om, samen met de
betrokken gemeenten, een Gebiedsvisie windenergie op stellen voor het gehele pro-
vinciale zoekgebied voor windenergie. Om een goede ruimtelijke beoordeling mogelijk
te maken, adviseren wij om ook de plannen voor het windpark N33 b¡j het MER te
betrekken.

ln het kader van het IPO-aanbod voor de realisatie van de rijksdoelstelling voor wind-
energie op land van 6.000 MW, hebben wij een aanbod gedaan van 200 tot 2g0 MW.
ln onze reactie op de plannen voor het wíndpark De Drentse Monden hebben wij eer-
der aangegeven dat de geplande maximale omvang van dat park, van 300 MW tot
450 MW, dusdanig buitensporig is in verhouding tot ons aanbod dat het niet passend
is.
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Nu aansluitend op De Drentse Monden het windpark oostermoer daar nog eens
maximaal 120 MW tot 150 MW aan toevoegt, willen wij er nogmaals met klem op wij-
zen dat de nu voorziene omvang van 420 MW tot 600 MW in geen enkele verhouding
staat tot ons aanbod. Dit met de kanttekening dat ons aanbod in het gehele zoek-
gebied wordt gerealiseerd en het plangebied van Oostermoer en De Drentse Monden
het kleinste deel van het zoekgebied omvat.

Wij maken ons vanwege de forse overschrijding van onze ambitie ernstig zorgen over
de effecten van de geplande massale opstelling van windmolens op de leefbaarheid in
het gebied. Het is eigen aan de structuur van het gebied, met de zogenaamde
Monden, dat meer dan 10.000 mensen ingeklemd kunnen raken tussen grootschalige
opstellingen van windmolens, parallel aan de Monden. Dit houdt in dat zij zowel aan
de voor- als aan de achterzijde van hun woningen uitkijken op grote aantallen wind-
turbines. Daarmee komen zij feitelijk in een industrieel windpark te wonen.
Het sociaaleconomisch toch al kwetsbare gebied zal naar onze inschatting daardoor
in een negatieve spiraal belanden qua leefbaarheid en sociaaleconomische kwaliteit.
Dit is voor ons onacceptabel.

Daarom adviseren wij u nadrukkelijk in ieder geval in het MER alternatieven te ontwik-
kelen die aansluiten op ons aanbod van 200 MW tot 280 MW voor het veel grotere
provinciaal zoekgebied. Deze alternatieven moeten zoveel ruimte bieden tussen de
opstellingen van windmolens dat de bewoners het gevoel hebben dat ze naast wind-
parken wonen en niet erin. Hoe zo'n ruimtelijk concept et zou kunnen uitzien en welke
afstanden daar bij horen, moet volgens ons onderwerp zijn van studie in het MER.

ln het plangebied leeft een duidelijke zorg over de mogelijke gezondheidsrisico's van
laagfrequent geluid vanwege windturbines. Wij adviseren u daarom nader onderzoek
in te stellen naar deze risico's en de uitkomsten op te nemen in het MER.

Het is u bekend dat wij werken aan een Gebiedsvisie windenergie. Ter voorbereiding
daarop worden enkele onderzoeken ingesteld. Eén daarvan betreft het ontwerpen en
beoordelen van plaatsingsconcepten voor windturbines. Dit onderzoek wordt medio
maart afgerond en naar buiten gebracht. Wij stellen voor hierover met elkaar in ge-
sprek te gaan zodat het kan worden betrokken bij het opstellen van het MER.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris
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Afschrift aan:
- Provinciale Staten van Drenthe
- het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo
- het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze
- het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn
- het college van gedeputeerde staten van Groningen


