
AAN CdK provincie Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Groningen 7 december 2018 
 
Betreft: WOB verzoek – eerder verstuurd per mail aan  – na telefonisch overleg met 
korte toelichting dd  14 december t.a.v.  via wob@drenthe .nl 
 
L S, 
 
Bij brief van 13 december jl. verzoekt u mij tot een nadere precisering  van onderstaand WOB 
verzoek.  Daartoe vindt u in bijgaand stuk de punten uit het oorspronkelijk verzoek met daarbij in 
cursief een korte toelichting mijnerzijds.  Afspraak dat we hierover volgende week nog even 
telefonisch contact zullen hebben 
 
1.Antwoord op de vraag waarom GS op 6 april 2010 besloten om het zoekgebied voor windenergie in 
de omgevingsvisie uit te breiden met de Drentse Veenkoloniën. Zijn er in de weken voorafgaand aan 
deze vergadering brieven, telefoontjes o.i.d. bij leden van GS binnengekomen op grond waarvan dit 
werd besloten? Is er een brief waarin het collegebesluit kenbaar is gemaakt? Zijn er onderliggende 
stukken?  

 
Toelichting:  In april 2010 lijkt vrij plotseling de Veenkoloniën te zijn toegevoegd aan de 
zoekkaart voor grootschalige windenergie in de omgevingsvisie. Het betreft hier ene open 
vraag hoe dat gelopen is. Waarom werd dit gebied toegevoegd? Wie besloot daartoe op welk 
moment? Was dit naar aanleiding van externe brieven, mails of telefoon van externe partijen 
( initiatiefnemers, Ministerie etc?) (Hoe) is dit in een besluitenlijst of andere notitie van GS 
geformuleerd en vastgelegd? 
 

2.Daarnaast ben ik geïnteresseerd in alle documenten, waaronder notities, (telefoon-)verslagen, 
rapporten, emailcorrespondentie, intentieverklaringen en of – overeenkomsten, (anterieure 
)overeenkomsten, en contracten die zijn gewisseld tussen de Provincie Drenthe   en de 
initiatiefnemers van  het windpark Drentsemonden/Oostermoer, en initiatiefnemers van andere 
parken in Drenthe  in de periode 1 jan 1996  tot heden. 
 

Toelichting: Het gaat mij hier om contacten tussen de initiatiefnemers van de drie parken die 
samen windpark Drentsemonden/Oostermoer zijn gaan vormen en de provincie, vanaf 1 jan 
1996 tot heden.  Dit kan schriftelijk of mondeling zijn geweest, dit kan geleid hebben tot 
afspraken cq contracten die op papier zijn gezet. Omdat de woorden contacten en afspraken 
multi interpretabel zijn geef ik er de voorkeur aan hier het woord documenten te gebruiken. 
De toevoeging in mijn verzoek “en initiatiefnemers van andere parken” kan vervallen.  

-  
3.Alle documenten, waaronder notities, (telefoon-)verslagen, rapporten, emailcorrespondentie, 
intentieverklaringen en of – overeenkomsten, (anterieure )overeenkomsten en contracten die zijn 
gewisseld tussen de Provincie Drenthe   en het Ministerie van EZ betreffende windpark 
Drentsemonden/Oostermoer in de periode 1 jan 1996  tot heden. 

 
Toelichting: zie bovenstaande opmerking bij 2. 

-  
 



4.Alle documenten(etc)  betreffende het bestuurlijk overleg tussen provincie en betreffende 
gemeenten met betrekking tot windpark Drentsemonden/Oostermoer  vanaf 1 januari  1996 tot 
heden. 

 
Toelichting; Het kan zijn dat de Provincie bestuurlijk overleg heeft gehad met Aa- en Hunze en 
Borger-Odoorn. Het gaat mij niet om brief- en mailwisselingen met de gemeenten individueel, 
maar om verslagen etc van vergaderingen/bijeenkomsten met betreffende gemeenten. 

 
 
5.Alle documenten betreffende contacten tussen het bedrijf Astron ( Lofar) en de provincie Drenthe 
en/of het Ministerie van EZ in relatie tot het windpark.  
 

Toelichting: Spreekt denk ik voor zich: wat is er gewisseld ( “documenten”)  tussen Astron en 
de provincie Drenthe en tussen provincie en Ministerie EZ m.b.t. Astron, ook hier in de periode 
1 jan 1996 tot heden. Uiteraard in relatie tot Lofar. 

-  
6.Alle documenten ( etc) betreffende de toepassing van de RCR ( Rijks coördinatie regeling) bij 
windpark Drentsemonden/Oostermoer 
 

Toelichting: Bedoeld wordt of en zo ja welke documenten gewisseld zijn tussen Rijk en 
Provincie m.b.t  toepassen CHW en RCR bij het Drentse windpark in periode 1 jan 1996 tot 
heden.  

-  
7.Alle documenten (etc) betreffende het niet toepassen van de PCR ( provinciale coördinatie 
regeling) bij windpark N33 
 

Toelichting: N33 dient vervangen te worden door Windpark Drenthe. Bedoeld worden hier 
mogelijke documenten m.b.t. het al dan niet toepassen van de PCR, dit kan gaan om 
beleidsstukken, adviezen en/of correspondentie met het Rijk tussen 1 januari 1996 en heden, 
NB een tijdsbepaling is lastig voor mij, het heeft mogelijk een bepaalde periode gespeeld, 
maar ik weet niet welke periode, daarom een ruime tijds marge. 

-  
8.Alle documenten (etc) betreffende schriftelijk en mondeling contact tussen gedeputeerden/ 
college GS met een of meer  initiatiefnemers van het park Drentsemonden/Oostermoer  tussen 1 
januari 1996 tot heden. 
 

Toelichting: In de aanloop naar de besluitvorming van de omgevingsvisie in 2010 hebben 
initiatiefnemers ( in de maanden/jaren) daarvoor contact gehad met één of meer 
gedeputeerden. Gevraagd wordt naar die contactmomenten en de vastlegging van hetgeen 
besproken cq afgesproken  is. Ook na vaststellen omgevingsvisie zal contact met de 
initiatiefnemers zijn blijven bestaan. Ook hier vraag ik om “documenten” omdat ik geen idee 
heb wat er gewisseld is en wordt tussen initiatiefnemers en provincie. 

-  
 
9.Alle documenten  (etc) betreffende de inbreng van de provincie Drenthe  binnen het overleg in IPO 
verband m.b.t. taakstelling wind op land vanaf 1 januari 1996 tot heden. 
 

Toelichting: In  IPO verband is gesproken over de verdeling per provincie m.b.t. taakstelling 
wind op land ( welke provincie nam welk aantal MW’s voor zijn rekening). Hier zullen 
verslagen van bestaan waarnaar hier gevraagd wordt. Omdat ik niet weet wanneer dit 
precies heeft gespeeld ook hier ene ruime tijds marge. 

 




