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Geacht college,

U hebt ons gevraagd onze standpunten duidelijk te maken ten aanzien van de
proceskosten, bijdrage aan gebiedsfonds en het Luchthavenbesluit voor HeliHolland.
Bij deze geven wij hier duidelijkheid over, zodat deze deel uit maakt van de informatie
voor de gemeenteraad bij de besluitvorming over uw structuurvisíe windenergie.
Op 27 november 2014 stelde de gemeenteraad van Emmen het regieplan vast voor
de invulling van windenergie in uw gemeente. Overeenkomstig dat regieplan zette u
stappen voor het opstellen van de Structuurvisie Windenergie Emmen. Ook gaf u een
vervolg aan het gebiedsproces 'Windkracht3'. Op oktober 2015 maakten wij in het
bestuurlijk overleg afspraken over het gewijzigd vaststellen van uw structuurvisie. ln
onze brief van 2l oktober 2015 is onze afspraak bevestigd dat het vaststellen van uw
structuurvisie in het tweede kwartaal van 2016 plaats vindt.
We bespraken ook de proceskosten, het gebiedsfonds en de aanpassing van het
Luchthavenbesluit voor HeliHolland BV. Onderstaand lichten wij onze standpunten

I

toe.
Proceskosten

Wijwillen investeren in een goed gebiedsproces. Daarom nemen wij 50% van de kosten van Windkracht3 voor onze rekening. Ook ondersteunen wij het opstellen van de
structuurvisie windenergie door 25o/o van de externe kosten tot aan vaststelling voor
onze rekening te nemen. Op basis van het door u aangeleverde kostenoverzicht dragen wij in totaal€400.000,-- bij aan proceskosten en Windkracht3.
Gebiedsfonds

Wij vinden het belangrijk om te blijven investeren in leefbaarheid en economische
structuurversterking in het zoekgebied voor windenergie. Daarom hebben wij op 12
april 2016 besloten om vorm en inhoud te geven aan een gebiedsfonds voor het

Zoekgebied grootschalige windenergie Drenthe. Wij nemen daarmee het voortouw om
samen met u, de andere gemeenten en initiatiefnemers gezamenlijk invulling te geven
aan een gebiedsfonds. Wrj stellen aan Provinciale Staten van Drenthe voor dat wij
jaarlijks € 350.000,-- ter beschikking stellen voor dat gebiedsfonds voor het gehele
zoekgebied windenergie Drenthe, met ingang van 2018 en gedurende tien jaar. Hieruit

kan per windpark naar rato van het opgesteld vermogen windenergie een bijdrage
worden verlangd.

Luchthavenbesluit

Wij passen het Luchthavenbesluit voor HeliHolland aan door hier een nieuwe obstakelvrije zone te bepalen ten opzichte van het voorgenomen windpark Pottendijk.
Deze nieuwe obstakelvrije zone leggen wij voor aan de lnspectie Leefomgeving en
Transport van het ministerie van lnfrastructuur en Milieu, ter verkrijging van een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim. Het vaststellen van een nieuw Luchthavenbesluit is
onze bevoegdheid. De aanpassing resulteert in een obstakelvrije zone waarbinnen
geen hoge objecten geplaatst mogen worden. Wij verzoeken u deze obstakelvrije
zone, alsmede het aangepaste Luchthavenbesluit, op te nemen in uw bestemmingsplan en daaraan te toetsen bij vergunningaanvragen.
Voor de ligging van de invliegsectoren venivijzen wij u naar de bijgevoegde kaart
welke ook op genomen zalworden in het nog aan te passen Luchthavenbesluit.
ln aanloop naar het vaststellen van een nieuw Luchthavenbesluit willen wij u aan
geven dat wij als bevoegd gezag geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor het
niet mogen plaatsen van windturbines of andere objecten als gevolg van de nieuwe
obstakelvrije zone als onderdeel van het Luchthavenbesluit voor HeliHolland.

Ook is het denkbaar dat er vanuit het oogpunt van vliegveiligheid bij een harde
oostenwind tijdelijk een aantal turbines uitgeschakeld moeten worden. Graag verzoeken wij u om het tijdelijk uitschakelen van deze drie turbines op te nemen in uw
overeenkomst met de exploitanten van het windpark Pottendijk.
Taakstelling

U hebt ons gewezen op onze eerdere mondelinge toezegging om de taakstelling
windenergie voor uw gemeente niet te verhogen. Wij bevestigen u hierbij dat wij niet
zullen overgaan tot het eenzijdig verhogen van een taakstelling na2020.

Wij gaan er vanuit dat de informatie in deze brief zal bijdragen aan een zorgvuldige
besluitvorming over de Structuurvisie Windenergie Emmen en aan het gezamenlijk
nader invulling geven aan een gebiedsfonds.
Hoogachtend,
Gedeputeerde
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