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Behandeling aanvragen omgevings- /waterwetvergunning
Windmolenpark De Drentse Monden.

Geachte minister
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Bij ons college zijn de navolgende aanvragen ter verkrijging van een omgevingsvergunning/
waterwetvergunning ontvangen, gericht op diverse activiteiten die nodig zijn voor het feitelijk
kunnen bouwen van windmolens binnen de gemeente Borger-Odoorn.
*Omgevingsvergunningaanvragen;
Raedthuys zaaknummer 16364-2017
DEE; Duurzame Energieproductie Drouwenermond zaaknummers 16365-2017 en 16366-2017
Enexis zaaknummers 20674-2017 en 21050-2017
*Waterwetvergunningaanvragen:
Raedthuys zaaknummer 16500-2017
DEE; Duurzame Energieproductie Drouwenermond zaaknummer 16419-2017
Windpark Oostermoer b.v. zaaknummer 16504-2017
De wettelijke bevoegdheid om deze aanvragen in behandeling te nemen en daarop te besluiten
ligt bij ons college.
Op basis van de navolgende overwegingen hebben wij besloten géén gebruik te maken van onze
wettelijke bevoegdheid om voornoemde aanvragen in behandeling te nemen en af te handelen.
*Vanaf 2010 heeft ons college bij alle benodigde en door de Rijksoverheid gevolgde procedures
telkens slechts medewerking verleend door stukken feitelijk in het gemeentehuis ter inzage te
leggen.

2
*De scheiding van verantwoordelijkheden is telkens naar de inwoners van het windgebied toe
helder gemaakt. Meermaals is door ons college in de openbaarheid aangegeven dat wij niet willen
treden in planologische procedures, die benodigd zijn om tot feitelijke bouw van een windpark te
komen. Het alsnog gaan verlenen van de bovenstaande vergunningen geeft een verkeerd
gemeentelijk signaal af.
*Bij vergunning afgifte door ons college ontstaat een onwenselijke situatie, waarbij
belanghebbenden in een rechtsgeding tegenover ons komen te staan.
*Een zeker te verwachten rechtsgeding brengt extra gemeentelijke kosten met zich mee inzake de
benodigde juridische bijstand.
Wij nemen aan u in voldoende mate het hebben ingelicht .
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. P. Post

mr. J. Seton

