
 
 
Verkenning gebiedscoördinator Windpark Drentse Monden en Oostermoer  
 
Op welke wijze willen bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
geïnformeerd en betrokken worden bij de invulling van de communicatie in het kader van 
windpark De Drentse Monden en Oostermoer. En in hoeverre kunnen de opbrengsten van 
het windpark ten goede komen aan het gebied. Dat was de opdracht van het ministerie 
van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark 
aan de heer Titian Oterdoom van het bureau Elzinga & Oterdoom Procesmanagement.  
 
Met deze advertentie informeren we u over de uitkomsten van de verkenning van Titian 
Oterdoom. De verkenning is te lezen en te downloaden op: www.bureau-
energieprojecten.nl  
 
Deze verkenning gaat niet over de keuze van plaatsing, hoeveelheid en soort 
windmolens. Deze zaken worden vastgelegd in het inpassingsplan. In februari 2015 heeft 
het ministerie van Economische Zaken na overleg met de provincie Drenthe en de 
initiatiefnemers de procedure gestart voor het inpassingsplan voor een windpark van 150 
megawatt (MW) met de opstelling van 50 windmolens. Begin 2016 kunt u inspreken op 
het ontwerp inpassingsplan. 
 
Uitkomsten verkenning 
Uit de verkenning komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan meer en persoonlijke 
informatie. Tegelijkertijd is er weinig animo om met het Rijk, provincie en 
initiatiefnemers in gesprek te gaan.  
 
De geïnterviewden geven aan het lastig te vinden om op basis van de beschikbare 
informatie een inhoudelijk gesprek te voeren. Het ministerie van Economische Zaken, de 
provincie Drenthe en de initiatiefnemers zullen de communicatie over het windpark 
daarom intensiveren. Er zal vooral aandacht besteed worden aan meer persoonlijke 
informatie en er zal de gelegenheid geboden worden voor gesprekken in kleine kring.  
 
Over de wijze waarop de opbrengsten van het windpark ten goede kunnen komen aan 
het gebied zijn in de gesprekken bruikbare aanknopingspunten naar voren gekomen. De 
provincie, de initiatiefnemers  en het ministerie kijken gezamenlijk hoe met de 
opbrengsten van het windpark het gebied verder versterkt kan worden en mogelijke 
nadelige effecten kunnen worden verminderd. 
 
Begin 2016 wordt u geïnformeerd over hoe de uitkomsten uit de verkenning verder 
worden uitgewerkt. Ook ontvangt u dan informatie over de verdere procedure en de 
mogelijkheden tot een persoonlijk gesprek. 
 
Meer informatie 
Algemene informatie over het windpark kunt u vinden op 
www.drentsemondenoostermoer.nl. Via uw regionale dagblad en/of huis-aan-huisbladen 
houden wij u op de hoogte van de verschillende activiteiten. Meer informatie is ook te 
vinden op : www.bureau-energieprojecten.nl. Voor een telefonische afspraak kunt u 
bellen: 070-379 89 79. 
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