
Onderwerp: Bestemmingsplan De Heege‐West/De Mars (windturbines) 

kenmerk (holmesnr): 30066 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, 

ter attentie van de heer Kranenberg. 

 

Op 14 april 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke  ordening  over  het  voorontwerpbestemmingsplan  “De  Heege‐West/De  Mars 

(windturbines)”.  

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van 

VROM  aangegeven  over welke  nationale  belangen  uit  de  Realisatieparagraaf Nationaal  Ruimtelijk 

Beleid  (RNRB,  TK  2007‐2008,  31500 nr.  1)  gemeenten  altijd overleg moeten  voeren met  het Rijk. 

Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM‐Inspectie coördineert 

de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, ‐projectbesluiten en ‐structuurvisies. 

Het  bovengenoemde  plan  geeft  de  betrokken  rijksdiensten  geen  aanleiding  tot  het  maken  van 

opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB. 

 

de directeur‐inspecteur regio Noord, 

 

in opdracht, 

Vibeke van der Bijl 

senior‐inspectiemedewerker 
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Assen, 28 april 2010 
Ons kenmerk 17/RO/2010005776 
Behandeld door de heer W.F.R. Feenstra (0592) 365727 
Onderwerp: Advies over het voorontwerp-Bestemmingsplan De Heege-west/ 
De Mars (windturbines) 

Geacht college, 

Per mail van 14 april 2010 hebt u ons college om een reactie gevraagd over voor het 
het voorontwerp-Bestemmingsplan De Heege-west/De Mars (windturbines) om twee 
windturbines mogelijk te maken. 

Provinciaal belang 
Op basis van de provinciale notitie Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
hebben wij vastgesteld dat de volgende ruimtelijke relevante aspecten van provinciaal 
belang zijn. 

Kernenontwikkeling (bouwen aan de randen van de kernen) 
Grondstoffen en medegebruik landelijk gebied (hoge bouwwerken, windturbines, 
hoge zendmasten, radiotelescopen en antennemasten) 

Advies 
Wij hebben het bestemmingsplan op bovengenoemde onderdelen beoordeeld aan de 
hand van het Provinciaal omgevingsplan (POPII). 

Algemeen 
In onze afweging hebben wij zowel gekeken naar de verklaring van geen bezwaar als 
bedoeld in artikel 19, lid 1, van de WRO voor de bouw van windturbines van het 
Ministerie van Defensie bij brief van 14 juli 2006, kenmerk 28/5.8/2006006947, als ons 
advies over de in de nabijheid gelegen windturbine, gelegen aan de Vosmatenweg 4, 
van PG/IAMS. 

http://www.drenthe.nl


In deze beoordeling zijn de essentiële aspecten meegenomen, zoals de natuur
waarden, flora en fauna (met name ten aanzien van vogels), veiligheidsaspecten, 
geluid- en schaduwwerking en de overgang naar het landelijk gebied.Ook is de 
afweging van de hoogte van de windturbines in relatie tot het landschap bij de 
voorgaande procedures meegenomen. Uit de onderzoeken is gebleken dat er geen 
negatieve effecten zijn te verwachten. 

Kernenontwikkeling (bouwen aan de randen van de kernen) 
Hierbij zijn de locatiekeuzes van de hoge windturbines in relatie tot het landelijk 
gebied relevant. Voor de afweging hiervan kan worden verwezen naar het onder 
Algemeen gestelde in deze brief. 

Grondstoffen en medegebruik landelijk gebied (hoge bouwwerken, windturbines, 
hoge zendmasten, radiotelescopen en antennemasten) 
Op grond van de nationale BLOW-afspraak dient Drenthe tot 2011 15 MW aan 
windenergie te leveren. Vooralsnog is het Ministerie van Defensie bezig met de voor
bereiding van drie turbines en een vierde wordt voorbereid door de firma PG/IAMS, 
van elk circa 3 MW. De in het bestemmingsplan beoogde vijfde en zesde windturbine 
vullen hiermee de provinciale taak van de afgesproken 15 MW in. Met andere woor
den de ontwikkeling van de genoemde windturbines voldoet aan het provinciaal wind-
energiebeleid. De provincie kan zich goed vinden in de plaatskeuze in de nabijheid 
van de al eerder in afweging genomen nog op te richten vier windturbines. Er is dan 
ook geen bezwaar tegen het oprichten van de windturbines. 

Indien het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u 
ervan uitgaan dat gedeputeerde staten geen reden zal zien om vanuit provinciaal 
belang in te grijpen in de verdere procedure. 

Hiermee is, voor wat betreft de provinciale diensten, voldaan aan het vooroverleg als 
bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten van Drenthe, 
namens deze, 

P.J. van Eijk, 
manager Ruimtelijke Ontwikkeling a.i. 

Bijlage(n):-
ab/coll. 




