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Kennisgeving Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, Ministerie van 

Economische Zaken

Van vrijdag 4 maart 2016 tot en met donderdag 14 april 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage 

voor het project Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Iedereen kan reageren op de 

ontwerpbesluiten met een zienswijze.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een windpark in de Veenkoloniën, 
in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Initiatiefnemers zijn Duurzame Energieproductie 
Exloërmond B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. voor onderdeel De Drentse Monden en Windpark 
Oostermoer B.V. voor onderdeel Oostermoer.

Op 3 februari 2015 heeft de Minister van Economische Zaken, na overleg met provincie, gemeenten en 
initiatiefnemers, besloten dat de procedure voor het inpassingsplan wordt gestart voor een windpark 
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van 150 megawatt (MW). Hiermee is de omvang van windmolenpark De Drentse Monden en Ooster-
moer (DMOM) teruggebracht van 255 MW (in 2013) naar 150 MW. Voor de locatiekeuze van de 
windturbines is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In dit MER zijn de gevolgen voor het milieu 
in beeld gebracht en op basis van dit MER is een keuze gemaakt voor de plaatsing van 50 windturbi-
nes (zie kaart).

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. De ministers van 
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu stellen hiervoor een (rijks)inpassingsplan vast. 
Daarnaast is een aantal besluiten nodig. In deze fase gaat het om besluiten betreffende de omgevings-
vergunning en de vergunning Natuurbeschermingswet. De Minister van Economische Zaken 
coördineert de vergunningverlening.

U kunt nu reageren op het ontwerpinpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en de onderliggende 
stukken, waaronder het MER.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van 4 maart 2016 tot en met 14 april 2016 het ontwerpinpassingsplan, de overige ontwerpbe-
sluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-
energieprojecten.nl en op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
– gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten,
– gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo,
– gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal.

Persoonlijk contact 

Het Ministerie van Economische Zaken organiseert een aantal spreekuren in de regio. U kunt daar 
informatie krijgen over de procedure en het ontwerpinpassingsplan (waarin de exacte locaties van de 
windmolens zijn opgenomen) en u kunt vragen stellen. Met de initiatiefnemers kunt u in gesprek over 
de ontwikkeling van het windpark en de participatiemogelijkheden.

De spreekuren worden gehouden in de periode van 21 maart 2016 tot en met 8 april 2016. U dient zich 
van tevoren aan te melden via www.spreekurenwindparkdrenthe.nl. Hier vindt u ook de data, tijden 
en locaties. Als u zich niet digitaal kunt aanmelden, dan kunt u bellen met het registratiebureau Evite, 
T (070) 416 18 80.

U kunt uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinpassingsplan, de overige 
ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken.
Wij stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbe-
sluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en als u uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een 
zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van vrijdag 4 maart 2016 tot en met donderdag 14 april 2016 reageren. Wij ontvangen uw 
zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder het kopje 
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark DMOM, Postbus 248, 2250 AE 
Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent 
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de spreekuren of via Bureau Energieprojecten 
op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna? 

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of 
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en zo ja, op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt.

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Hoe en wanneer u beroep 
kunt aantekenen, wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-
huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Zoals aangegeven kan dit alleen indien u een 
zienswijze heeft ingediend.

Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u 
bellen met Informatie rijksoverheid op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur, telefoon 1400.
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