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Behandeld door
Onderwerp: Ontwerp-omgevingsvergunning energiepark Pottendijk (Wind) en ontwerpomgevingsvergunning energiepark Pottendijk (Zon)

Geacht college,
Volgens kennisgeving van 31 mei 20181iggen m.l.v. 1 juni 2018 gedurende zes weken voor een ieder
tSi inzage de ontwerp-besluiten met bijbehorende stukken tot vastste!!lng van de
omgevingsvergunning Energiepark Pottendijk (wind) en de omgevingsvergunning Energiepark
Pottendijk (zon), Met deze omgevingsvergunningen wordt beoogd 14 windturbines en ca, 35 hectare
zonnepanelen mogelijk te maken.
In de door provinciale staten vastgestelde Omgevingsvisie Drenthe is pro-actief aangegeven welke
onderdelen van het ruimtelijke beleid van de provincie van provinciaal belang worden geacht.
De volgende aspecten worden van provinciaal belang geacht:
duurzame energieproductie;
kernkwaliteit landschap.
Omgevingsvergunning energiepark Pottendijk (wind)
Duurzame energieproductie en landschap
In 2010 heeft de provincie in haar omgevingsvisie de Veenkolonièn in het oosten van Drenthe
aangewezen als zoekgebied voor windenergie. Het zoekgebied bestaat uit een noordelijk en een
zuidelijk deel. Het zoekgebied binnen de gemeente Emmen valt onder het zuidelijke deel.
Afgesproken is dat Drenthe in haar gehele zoekgebied 285.5 MW aan windenergie gaat realiseren. In
het zoekgebied binnen de gemeente Emmen omvat de opgave het realiseren van 95.5 MW. De
opgave heeft geleid tot de totstandkoming van uw structuurvisie windenergie waarin met de
benadering 'beperkingen en belemmeringen' een aantal mogelijk te ontwikkelen locaties voor
windenergie naar voren zijn gekomen. Eén van die locaties is de locatie Pottendijk. Met de realisatie
van deze turbines wordt invulling gegeven aan onze gezamenlijke ambities voor de productie van
duurzame energie.
Ruimtelijk en landschappelijk bekeken is deze locatie, mede met betrekking tot de reeds aanwezige
functie -het geluidsportterrein-, een voor de hand liggende en passende locatie. De keuze voor het
maximale benutten van de locatie voor windenergie leidt tot een lwermopstelling. Een orthogonale
cfusteropstelling waarbij de turbines op gelijke afstand van elkaar zijn opgesteld is alleen haalbaar
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wanneer voor minder molens wordt gekozen. Omdat we vanuit de provincie (opgebouwde kennis) de
voorkeur hebben voor heldere en afzonderlijk te ervaren opstellingen voor windturbines op logische
locaties, heeft een orthogonaal cluster vanuit het landschap de voorkeur.
De opgave van 95.5 iviW en de keuze ontwikkeliocaîies te definiëren vanuit belemmeringen leidt tot de
situatie dat het landschap niet richtinggevend is voor een opstellingsvariant. Daarom kunnen er vanuit
het beleiásvelá iandschap geen richtinggevende opmerking op dit pian worden gemaakt. In de revisie
van de Omgevingsvisie hebben wij het Combinatiemode! opgenomen.
Het Combinatiemodel is een instrument om samen met onze partners integrale opiossingen te
ontwikkeien voer een opgave of een ontwikkeiing, zoals bijvoorbeeid de enerqietransitie. Het
Combinatiemodel is te gebruiken als één of meerdere provinciale belangen in het geding zijn. Daarbij
zoeken we een oplossing die voor dat specifieke gebied (nieuwe) waarden creëert en zoveel mogelijk
belangen dient. De Drentse kernkwaliteiten zijn kaderstellend en vormen onze inspiratie om te komen
tot een ontwikkeling die passend is bij Drenthe. Het landschap vormt hierbij VOOf ons het vertrekpunt.
Kijkend door de bril van het Cornbinatiernodel kan vanuit landschap wel geadviseerd woiden over een
'sectoraal windpark overstijgende landschapsplan'. Dat landschapsplan kan het middel zijn om zowel
dit windpark 'Pottendijk' ais de andere windparken binnen de gemeente Emmen vanuit het provinciaat
belang voor landschap, ruimtelijk en landschappelijk te begeleiden.
Externe veiligheid
De terreinen van het geluidssportcentrum vallen volgens het Bevi onder beperkt kwetsbare objecten.
Dit is niet verenigbaar met de veiligheidscontour van windturbine 7. Met Motodrome, gelegen op deze
locatie, is afgesproken dat betreffende gronden niet langer gebruikt worden voor sport of iangdurig
verblijf van personen. Om het windpark mogelijk te maken past Motodrome haar inrichtingsgrens aan
en het terrein wordt hierop aangepast. Op de grens van de inrichting wordt een hekwerk geplaatst van
circa 2 meter hoog~ }-Heimee wOidt gezorgd dat bezoekend publiek geen toegang heeft tot de
betreffende risicocontour van de windturbine. We gaan er hiermee van uit dat er geen activiteiten
kunnen plaatsvinden die als beperkt kwetsbaar kunnen worden aangemerkt.

\lVii merken cp dat er, veer een goede belangenafweging, in de ruimtelijke onderbouwing meer
aandacht moei worden besteed aan het groepsrisico. Wij adviseren u dit nader te onderbouwen.
Archeoloçle en cultuurhistorie
Hoewel archeologie en cultuurhistorie op deze locatie niet van provinciaàl belang zijn, hebben wij wel
suggesties om de omgevingsvergunning of de uitvoering hiervan te verbeteren. De opmerkingen
wûiden ambtelijk toeqezonden.
Omgevingsvergunning energiepark Pottendiîk (zon)
Duurzame energieproductie
Combinatiemodel
De provincie hecht zowel in het huidige beleid als in de nieuwe omgevingsvisie veel waarde aan
efficiënt ruimtegebruik. en het zoveel mogelijk zoeken naar combinatiefuncties. Het plangebied
combineert de opwekking van zonne-energie met de opwekking van windenergie. Op deze plek lijkt
voor een deel een combinatie mogelijk te zijn tussen zonne-energie en parkeren. De parkeerplaats is
nu naast het zonnepark gepland, terwijl het ook overkapt kan worden met zonnepanelen. Een
soortgelijke inrichting is in Assen gerealiseerd bij het TT -circuit. Wij geven u deze combinatie ter
overweging mee.
Maatschappelijk draagvlak
Dit zonnepark zal waarschijnlijk weinig bezwaren ondervinden van de mensen in de omgeving, maar
een goede afstemming met eventueel andere ondernemers op het hele terrein is wei van belang. De
grote discussie zal voor de omgeving vooral spelen rondom de windenergie die hier ook gepland

staat.
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Landschap
De ontwikkeling vindt plaats in het landschapstype Landschap van de Veenkoloniën. Hierin vinden wij
de rationele planmatige ordening, de openheid en de samenhang met de kanalen- en wijkenstructuur
van groot belang. Vanuit dit beleid gezien is het hele cluster met schietbaan en crossterreinen een
bijzonder element in het open landschap. Vooral de bestaande bebouwing aan de oostzijde en de
hekwerken geven een rommelig aanzicht van het geheel.
De invulling van het middenterrein als zonnepark heeft, door de omliggende terreinen, geen grote
impact op het landschap. Het is daarmee ook een logische locatie voor een dergelijke ontwikkeling.
Het biedt echter wel de mogelijkheid om met landschappelijke inpassing het gehele terrein een meer
samenhangende inrichting en uitstraling krijgt. De voorgestelde wal kan daarin bijdragen, maar is
vooral op het laagste schaalniveau van belang. Hoewel het wellicht enige schaduwwerking kan
opleveren, zou het voor de structuur van het gehele terrein goed zijn om een duidelijke structuur van
opgaande beplanting toe te voegen; vooral nu er weer nieuwe functies aan toegevoegd worden en
een terrein wordt ingevuld. Hierbij kan gedacht worden aan een dubbele bomenrij of een stevige
bosstrook. die een ruimtelijke 'ruggengraat' kan zijn voor het hele gebied. Het accentueert daarmee
direct de karakteristieke wijkenstructuur.
Voor de landschappelijke inpassing wordt een grondwal voorgesteld, omdat die al in een deel van het
plangebied aanwezig is. Dat lijkt een logische maatregel. Het biedt tevens een mogelijkheid om met
de begroeiing op deze wallichamen de biodiversiteit te vergroten. Voor insecten is een voedselarme
en bloemrijke omstandigheid aantrekkelijk. Hiervoor is afdekking met schrale grond en inzaaien met
een bloemen- en of kruidenmengsel nodig. Voor de ruimtelijke kwaliteit is het echter wel belangrijk dat
het geplande hekwerk, ter bescherming van de zonneweide, aan de binnenzijde van de grondwal
wordt geplaatst.
Archeologie
Ook voor plannen ten aanzien van het aanleggen van zonnepanelen worden u suggesties ter
verbetering ambtelijk toegezonden.
Indien de ontwerp omgevingsvergunningen ongewijzigd worden vastgesteld mag u ervan uitgaan dat
wij hiertegen geen verdere stappen zullen ondernemen. Wij geven u de suggesties ter overweging
mee en gaan zo nodig hierover graag met u in gesprek.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

