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Onderwerp: Realisatie windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Geacht college,
In uw brief van 16 november 2018 vraagt u aandacht voor de realisatie van de opgave
van 150 MW windenergie in het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Naar
aanleiding van deze brief en de recente ontwikkelingen rond het windpark overlegden
wij met u op 19 november 2018. In dat gesprek toonden wij begrip voor elkaar en wij
hebben het gesprek als constructief ervaren.
In de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de minister van Economische Zaken
en Klimaat (EZK) aangegeven dat hij aan de vergunning van de initiatiefnemers voor
het windpark niets meer kan en gaat veranderen. Wij hebben kennisgenomen van het
debat in de Tweede Kamer en zien hierdoor geen mogelijkheid om het aantal windturbines te verkleinen. Wel heeft de minister erkend dat het proces in de Veenkoloniën
niet goed is gegaan. In de aangenomen motie-Mulder worden initiatiefnemers opgeroepen met de omgeving in gesprek te gaan. De minister gaf aan dat hij naar aanleiding van de motie bereid is de zorgen die er in het gebied leven onder de aandacht
te brengen van de initiatiefnemers.
Het Rijksinpassingsplan en bijbehorende vergunningen zijn een voldongen feit.
Daarmee zijn de zorgen uit het gebied niet weg. Wij vinden het belangrijk dat wij nu
gezamenlijk gaan inzetten op versterking van het gebied. De energietransitie biedt
daarvoor ook kansen. In de gesprekken die wij samen met u met de mensen in het
gebied voeren, verkennen wij wat er leeft. Die inspanning is gericht op het zoveel
mogelijk luisteren naar wensen en ideeën en het zo mogelijk wegnemen van zorgen.
Dat zal nog veel tijd en de nodige inspanningen vragen. Alhoewel het Rijk verantwoordelijk is voor de genomen besluiten, vinden wij het van groot belang dat wij
met de mensen in het gebied in gesprek blijven. Waar wij als provincie behulpzaam
kunnen zijn en een rol kunnen blijven spelen, zullen wij ons blijven inzetten.
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Belangrijke elementen voor de omgeving zijn het inrichten van omgevingsraden en het
operationeel maken van gebiedsfondsen. Daarvoor zijn in beide gemeenten de eerste
stappen gezet. Wij willen met u nu verdere invulling geven aan het uitwerken van de
gebiedsfondsen. Ook willen wij met u graag verder in gesprek over mogelijkheden om
tot gebiedsversterkende maatregelen te komen.
In een onlangs gehouden gesprek met het Ministerie van EZK is vooruit gekeken en
hebben wij het ministerie gevraagd om mee te denken over het versterken van de
leefbaarheid van het gebied en daaraan een bijdrage te leveren. Het ministerie gaf
aan hiertoe bereid te zijn. In de aan u gerichte brief van het Ministerie van EZK van
21 december 2018 heeft de minister u dat ook laten weten.
Wij vertrouwen erop dat wij met de voorgestane aanpak een stap voorwaarts kunnen
maken in uw gemeenten.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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