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Parallelle processen
Rijk - Opstellen Structuurvisie Wind op Land, aanbieden ontwerp-visie aan Tweede Kamer, voorjaar 2013
Rijk/initiatiefnemers – Rijkscoördinatieregeling, onderzoek varianten milieuffectrapportage, ter inzage inpassingsplan en vergunning eind 2013

Toelichting vervolgproces
windenergie Drenthe

Provinciaal doel windenergie: 280 MW
Het zoekgebied voor windenergie is vastgelegd in de Omgevingsvisie van juli 2010.
Het college heeft, als bijdrage aan het IPO-bod het maximaal te realiseren vermogen vastgelegd in een bandbreedte van 200 tot 280 MW. Achteraf bleek dat het
IPO-bod van dat moment ontoereikend was, en is van alle provincies een extra
inzet gevraagd. Daarop heeft Drenthe de bandbreedte van 200 tot 280 MW gewijzigd in een maximum van 280 MW.

Gebiedsvisie windenergie Drenthe
De gebiedsvisie is een gezamenlijke bestuurlijke en politieke visie van het college
van GS en de vier colleges van B&W over de invulling van het zoekgebied voor
windenergie.
De vijf colleges van provincie en gemeenten stellen de gebiedsvisie gezamenlijk
vast.Vervolgens zijn zij, op basis van hun rollen, bevoegdheden en instrumenten, elk
verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en uitvoering van de gebiedsvisie.
De provincie gaat de gebiedsvisie, waaronder haar aanbod van 280 MW aan de
rijksoverheid voor de realisatie van de landelijke doelstelling, opnemen in een uitwerking van de Omgevingsvisie en/of in een wijziging van provinciale Omgevingsverordening. Provinciale Staten van Drenthe stellen deze wijziging vast.
De gemeenten Aa en Hunze en Borger- Odoorn zullen de gebiedsvisie in het
najaar 2013 doorvertalen naar hun structuurvisies. De gemeenten Emmen en
Coevorden zijn gestart met het opstellen van structuurvisies, waarin de locaties
voor windparken worden aangewezen. Deze structuurvisies worden medio 2013
vastgesteld.Vervolgens starten de procedures voor de plaatsing van de windmolens
en de inrichting van de windparken voor concrete initiatieven.

De terinzagelegging van de ontwerp-gebiedsvisie loopt tot 12 februari. Daarna
bundelen en beantwoorden de colleges de ingediende reacties en stellen gezamenlijk de definitieve gebiedsvisie vast. Dit document wordt door de colleges aan
raden en staten aangeboden.

IPO-bod
De provincies hebben het rijk aangeboden de rijksdoelstelling van 6000 MW
windenergie op land te willen realiseren. De provincies doen dit door in hun plannen de daarvoor benodigde ruimte aan te wijzen. Dit houdt in dat elke provincie
een zodanig aandeel levert dat het totaal van alle provincies uitkomt op 6000 MW.
Kortweg: het IPO-bod. Het aandeel van Drenthe hierin is 280 MW.
De gezamenlijke provincies hebben medio december 2012 een onderling akkoord
gesloten over het gezamenlijk bod. Naar verwachting zal het akkoord hierover met
de rijksoverheid in januari 2013 worden gesloten.

Structuurvisie Wind op Land
De rijksoverheid legt haar beleid voor windenergie op het land vast in de Structuurvisie Wind op Land (SWoL). De formele procedure is in het najaar van 2012
gestart met de terinzagelegging van de Notitie reikwijdte en detail voor het opstellen van het milieueffectrapport (MER).
Naar verwachting wordt de ontwerp-Structuurvisie Wind op Land in het eerste
kwartaal van 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze visie worden de
gebieden aangegeven waar windparken zijn toegestaan met een vermogen van
meer dan 100 MW. Dit zijn de windparken waarvoor het rijk bevoegd gezag is en
de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing is. Ook het IPO-bod zal in de
SWoL worden verankerd.

Rijkscoördinatieregelingen voor De Drentse Monden en
Oostermoer
De formele procedure in het kader van de RCR voor het windpark Oostermoer
is in 2011 gestart met de terinzagelegging van de Notitie reikwijdte en detail voor
het opstellen van het MER. Begin 2012 is dezelfde stap gezet voor het windpark
Oostermoer. Omdat beide parken aan elkaar grenzen hebben de initiatiefnemers
en de rijksoverheid gekozen voor het opstellen van één MER. De definitieve
Notitie reikwijdte en detail wordt in februari 2013 gepubliceerd. Het onderzoek
naar de effecten van de verschillende varianten wordt medio 2013 afgerond.
Dit resulteert in een inpassingsplan en een omgevingsvergunning.

De rijksoverheid heeft de mogelijkheid om het beleid van provincie en gemeenten
te negeren en de voorkeur van de initiatiefnemers te honoreren. Dit wordt juridisch verankert in het inpassingsplan. Provincie en gemeenten hebben in de RCR
geen mogelijkheid om daar bezwaar en beroep tegen aan te tekenen. De gemeente
moet de omgevingsvergunning verlenen, ook al druist het plan in tegen het beleid
in de gebiedsvisie1.
Bij een akkoord tussen rijk en IPO over het IPO-bod, wordt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de rijksdoelstelling voor windenergie bij de provincies
neergelegd. Het ligt dan voor de hand dat de minister in een individuele provincie
niet afwijkt van het provinciaal beleid voor windparken.

Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het deel van het
MER dat wordt gekoppeld aan het (ruimtelijk) inpassingsplan. De initiatiefnemers
zijn verantwoordelijk voor het deel dat wordt gekoppeld aan de omgevings
vergunning.
In juni 2012 deed voormalig minister Verhagen de toezegging naar Drenthe de
locatiekeuze in de gebiedsvisie windenergie als extra alternatief te zullen mee
nemen in het MER. Op dit moment zijn initiatiefnemers en rijk bezig met de
onderzoeken in het kader van het MER.

Verhouding gebiedsvisie – RCR
De gebiedsvisie geeft het gewenste beleid aan van gemeenten en provincie voor
windparken in het provinciaal zoekgebied. De alternatieven van de initiatiefnemers
(RCR) zijn daar niet mee in overeenstemming. Dit vanwege de grotere omvang en
de principieel andere benadering van de invulling van de open ruimten met windturbines (lijnen versus clusters).

1

Indien de gemeente dit weigert neemt het rijk deze taak over en legt vervolgens de
rekening neer bij de gemeente.

