
Ontwerpbesluit tot vaststelling van het inpassingsplan 
“Windpark De Drentse Monden en Oostermoer” 
 
De minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu; 
 
OVERWEGENDE 

 
dat het ten behoeve van de aanleg van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer inclusief 
netaansluiting en bijbehorende (nuts)voorzieningen in de gemeenten  Aa en Hunze, Borger-Odoorn, 
Stadskanaal en Vlagtwedde noodzakelijk is een planologische regeling als bedoeld in de Wet 
ruimtelijke ordening (hierna: Wro) te treffen; 
 

dat deze planologische regeling, gelet op artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998, wordt vormgegeven 
in de vorm van een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.28 Wro; 
 

dat, gelet op artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998, artikel 3.35 Wro van toepassing is; 
 
dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) van toepassing is, gelet op artikel 1.1, lid 1 
onder a van de Chw en artikel 1.2 van Bijlage I van de Chw; 

 
dat het realiseren van windenergie op land essentieel is voor het behalen van de doelstelling voor 
de opwekking van duurzame energie zoals vastgelegd in het op 6 september 2013 ondertekende 
Nationaal Energieakkoord, te weten een toename van het aandeel van hernieuwbare 
energieopwekking naar 14% in 2020 (deze doelstelling komt voort uit de Europese richtlijn voor 
hernieuwbare energie) en een verdere stijging van dit aandeel naar 16% in 2023; 
 

dat met het realiseren van de aanleg van de windturbines invulling wordt gegeven aan de op 28 
maart 2014 vastgestelde Structuurvisie Windenergie op Land, waarin 6.000 MW aan ruimte 
voor windenergie op land, te realiseren in 2020, ruimtelijk in te passen, door grootschalige 

windprojecten te concentreren in 11 gebieden die daarvoor het meest geschikt zijn, waaronder de 
locatie waar windpark “De Drentse Monden en Oostermoer” is voorzien; 
 
dat provinciale staten van Drenthe en Groningen en de gemeenteraden van Aa en Hunze, Borger-

Odoorn, Stadskanaal,  Vlagtwedde, Pekela, Veendam, Menterwolde, Hoogezand - Sappemeer, Emmen, 
Tynaarlo, Assen en Haren op grond van artikel 3.28, eerste lid, van de Wro, zijn gehoord over het 
voornemen tot vaststelling van een inpassingsplan; 
 
dat omtrent het voornemen overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(hierna: Bro) is gepleegd met de besturen van de provincies Drenthe en Groningen, de besturen van 

de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Stadskanaal,  Vlagtwedde, Pekela, Veendam, 
Menterwolde, Hoogezand - Sappemeer, Emmen, Tynaarlo, Assen en Haren, het waterschap Hunze en 
Aa’s en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.   
 

dat het gelet op het bepaalde in artikel 6.12, eerste lid en tweede lid, van de Wro in samenhang 
met artikel 6.2.1a van het Bro niet verplicht is een exploitatieplan vast te stellen; 
 

dat met het oog op de financiële uitvoerbaarheid van het inpassingsplan mede op grond van artikel 
6.4a van de Wro een overeenkomst is gesloten met Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., 
Raedthuys Windenergie B.V. en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. omtrent het verhaal van kosten 
van grondexploitatie, planschade daaronder begrepen; 
 
dat bij de vaststelling gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam  
NL.IMRO.0000.EZip15WDMOM-2001.dxf; 

 
dat het ontwerp van het onderhavige besluit met bijbehorende regels en bijlagen en daarop 
betrekking hebbende stukken, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0000.EZip15WDMOM-2001 
van [datum] tot en met [datum] voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 
 

dat gedurende deze termijn [aantal] zienswijzen zijn ingediend, waarvan [aantal] uniek; 



 
dat een aantal van deze zienswijzen aanleiding heeft gegeven [de regels en/of de verbeelding(en) 
van en/of de toelichting bij] het inpassingsplan aan te passen, ten opzichte van het ontwerp 
daarvan, van welke aanpassingen in de bijlage bij dit besluit een overzicht wordt gegeven; 

onder verwijzing naar het Milieueffectrapport windpark De Drentse Monden en Oostermoer d.d. 8 
september 2015, het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage d.d. [PM datum], de antwoordnota vooroverlegreacties inpassingsplan 
windpark De Drentse Monden en Oostermoer, de toelichting bij het inpassingsplan, waarin een 
motivering van het te nemen besluit, alsmede een uitgebreide beschrijving van het inpassingsplan en 
de hieraan ten grondslag liggende onderzoeken, zijn opgenomen; 
 
GELET OP 

 
het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 van de Wro en artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998; 
 
BESLUITEN 
 
Artikel 1 

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0000.EZip15WDMOM-
3000, met de bijbehorende regels worden vastgesteld en vormen het inpassingsplan “De Drentse 

Monden en Oostermoer”. 
 
Artikel 2 

Er wordt geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro vastgesteld. 
d.d. ..……………………………… 
 

 
dhr. H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 
d.d. ..……………………………… 

 
 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

Minister van Infrastructuur en Milieu 

d.d. …………………………….. 


