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Windenergie

Geachte leden van de raad,

De provincie Drenthe heeft samen met vier gemeenten in het provinciale zoekgebied voor
windenergie, te weten Aa en Hunze, Borger Odoorn, Coevorden en Emmen, een ontwerp
Gebiedsvisie windenergie opgesteld. Deze visie is een verfijning van het zoekgebied en een
beoordelingskader voor initiatieven voor windparken.
Op 11 december jongstleden is de ontwerp Gebiedsvisie vastgesteld door de vier Colleges van
B&W en het College van GS. Het ontwerp zal vanaf 19 december aanstaande ter inzage worden
gelegd. Op deze dag wordt de ontwerp Gebiedsvisie ook aan u verzonden.
Op 18 december organiseert de provincie een besloten bijeenkomst voor de leden van de vier
raden en Staten om uitleg te geven over de aanleiding, de inhoud en het proces van de tot
standkoming van de ontwerp Gebiedsvisie. Hiervoor heeft u reeds een uitnodiging ontvangen.
Aansluitend wordt tijdens een besloten informatiebijeenkomst de ontwerpvisie toegelicht aan
diverse belangenorganisaties en stakeholders, waaronder het Windteam Emmen.
In Emmen proberen we bij elke stap die we nemen bij het maken van ons eigen beleid het
Windteam, de EOP's, de stakeholders en natuurlijk ook u als raad, te betrekken.
We delen u daarom alvast mede dat we op woensdag 6 februari aanstaande een bijeenkomst
organiseren voor de raad én de provinciale Staten van Drenthe samen.
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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 ontwerp Gebiedsvisie
en daarmee de regionale meerwaarde van windenergie. Nadere informatie over het tijdstip, de
locatie en het programma van deze bijeenkomst volgt begin januari.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
gemeentesecretaris,

į
de burgemeester

