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Windenergie

Geachte leden van de raad,
Vorige week brachten we u via een brief op de hoogte van het feit dat op 11 december jongstleden de ontwerp
Gebiedsvisie Windenergie Drenthe is vastgesteld door de vier Colleges van B&W in het provinciale zoekgebied
voor windenergie en het College van GS. De ontwerpvisie is, zoals we u meldden, door de provincie Drenthe in
nauw overleg met de vier gemeenten, te weten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen, opgesteld.
Bij de brief ontving u een uitnodiging voor een besloten bijeenkomst georganiseerd door de provincie. Tijdens
deze avond is uitleg gegeven over de aanleiding, de inhoud en het proces van het tot stand komen van de ontwerp
Gebiedsvisie. Deze bijeenkomst heeft plaats gehad op dinsdag 18 december jongstleden. Tijdens deze avond is
aangekondigd dat u de ontwerp Gebiedsvisie toegestuurd krijgt.
U ontvangt daarom bij deze brief een digitaal bestand van het document. De ontwerp Gebiedsvisie Windenergie
Drenthe ligt tot 12 februari 2013 ter inzage.
Graag attenderen we u er nogmaals op dat we op woensdag 6 februari aanstaande een bijeenkomst organiseren
voor de raad en provinciale Staten van Drenthe samen.
Ons doel is u bij te praten over de stand van zaken rond het eigen beleid en de daaraan gekoppelde plannen voor
gebiedsontwikkeling. Dit ook in relatie tot de inhoud van de
ontwerp Gebiedsvisie en daarmee de regionale meerwaarde van windenergie.
Nadere informatie over het tijdstip, de locatie en het programma volgt in januari.
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