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Vul de enquête in en stuur deze op

Meer weten over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer?
Kijk op www.drentsemondenoostermoer.nl
Hebt u vragen?
info@drentsemondenoostermoer.nl
Telefoon: 085 - 016 1358

Onderstaand kunt u aangeven waarvoor het geld dat de Initiatiefnemers van het windpark inbrengen in het Gebiedsfonds moet
worden gebruikt.
Knip de enquête uit en stuur deze (voldoende gefrankeerd) aan:
Windpark Drentse Monden en Oostermoer
Enquête Gebiedsfonds
Postbus 1
9530 AA Borger

De bouw van windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt dit jaar afgerond. Omwonenden van het windpark bepalen
vervolgens wat gebeurt met de miljoenen die de komende vijftien jaren in het Gebiedsfonds worden gestort.
De initiatiefnemers horen graag van omwonenden hun mening over die besteding.
Op deze pagina leest u over het Gebiedsfonds en de bijdrage van het windpark in dat fonds..

U kunt de enquete ook digitaal invullen op www.drentsemondenoostermoer.nl/gebiedsfonds
Omcirkel maximaal 2 keuzes. Bovendien kunt u in het invulvakje nog eigen suggesties doen.
Hebt u de enquête al digitaal ingevuld, dan hoeft u dit formulier niet opnieuw in te sturen.

Initiatiefnemers vragen om ideeën over besteding van geld in komende vijftien jaren

Burgers bepalen de verdeling van het Gebiedsfonds
Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer
wordt momenteel gerealiseerd in de Drentse
Veenkoloniën op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger
Odoorn.
Dit gaat gepaard met een verandering van het
landschap. Om iedereen die in de nabijheid van
het windpark woont voordeel te laten hebben bij
de komst van het windpark, wordt onder meer een
Gebiedsfonds opgericht.
Hiermee kunnen we samen voordeel hebben van
de economische impuls die de komst van het
windpark betekent.
Het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeenten
hebben toegezegd gedurende 10 jaar middelen
ter beschikking te stellen voor dit fonds. Ook de
initiatiefnemers van het windpark te weten Raedthuys DDM B.V., Windpark Oostermoer Exploitatie
B.V. en Duurzame Energieproductie Exloërmond
B.V. (tezamen Windpark De Drentse Monden en
Oostermoer) hebben aangegeven vijftien jaar een
bijdrage te willen leveren aan dit fonds.

Ruim driehonderdduizend euro per jaar
De bijdrage van de initiatiefnemers zal jaarlijks
0,50 euro/MWh bedragen, hetgeen naar verwachting een bedrag van ruim 300.000 euro per jaar zal
betekenen.
Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid elektriciteit
(MWh) in een jaar. Over een periode van vijftien jaar
zal de bijdrage van het windpark naar verwachting
ca. 4,5 – 5 miljoen euro bedragen.
Overheid en windpark betalen
Er komt dus vanuit twee richtingen geld in het
gebiedsfonds: vanuit de overheden en vanuit het
windpark.
Het Rijk, de provincie en de gemeentes hebben als
voorwaarde gesteld dat het geld dat zij
inbrengen niet over de provincie- respectievelijk
gemeentegrens besteed mag worden. Inwoners
van Stadskanaal die dichtbij de windturbines wonen
kunnen dus niet van profiteren van dat overheidsdeel .

Steun/instandhouding van sportclubs en/of -voorzieningen
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Instandhouding buurthuizen, verenigingen en andere zaken die de sociale cohesie versterken
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Verduurzamen buurthuizen of gebouwen van sportverenigingen (zonnepanelen, warmtepomp, etc.)
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Revolverend fonds om bewoners een goedkope lening te verstrekken voor verbetering en verduurzaming van hun woning
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Verbeteren van openbaar vervoer in de regio of bijvoorbeeld aanleg van glasvezel
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In stand houden of verbeteren van voorzieningen voor ouderen zodat deze in het gebied kunnen blijven wonen
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Stimuleren toerisme of andere economische activiteiten
.
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Jaarlijkse uitkering van een bedrag aan alle woningeigenaren in het windparkgebied, waarbij de hoogte
van de uitkering is gerelateerd aan de afstand tot de turbines.
Ik heb een ander idee, namelijk:

Vastleggen doelen
Om maximaal profijt te hebben van de middelen
in het gebiedsfonds, is het zaak de doelen waar
het geld aan besteed moet worden goed vast te
leggen.
In dat kader ontvingen inwoners van sommige
dorpen in Borger Odoorn recent een enquête van
de gemeente met de vraag mee te denken over de
doelen waar het geld van de overheden aan moet
worden besteed. De gemeente Aa en Hunze laat dit
over aan de omgevingsadviesraad.
Ook voor het geld dat de initiatiefnemers van het
windpark inbrengen in het Gebiedsfonds zal
moeten worden vastgelegd aan welke duidelijke
doelen dit zal worden besteed.
Voor alle duidelijkheid: het zijn de buren van het
windpark die dit bepalen en niet de overheden of
de initiatiefnemers.
Meedenken
Wij vragen alle inwoners van het gebied rond het
windpark uitBorger Odoorn, Aa en Hunze en delen
van Stadskanaal (langs het kanaal bij het windpark)
aan welke doelen het geld naar hun mening moet
worden besteed.
Door het kiezen van die doelen die naar uw
mening bijdragen aan het “op een hoger plan”
brengen van de Veenkoloniën zit u dus mee aan het
stuur van de ontwikkeling van dit gebied.
Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij kunnen ons voorstellen dat enkele doelen nog verder uitgewerkt moeten worden of dat het zinvol is samen met
andere inwoners projecten te definiëren.
Lijkt u dit zinvol en bent u bereid samen met anderen in een werkgroep te gaan zitten?
Vul dan ook uw naam-/adresgegevens in.
Naam 		

: ........................................................................................................................................................................

Adres			: ........................................................................................................................................................................
ADV/VP-2021-01

De initiatiefnemers van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben aangegeven
dat hun inbreng is bedoeld voor het gebied in de
nabijheid van de windturbines. Inwoners van Borger
Odoorn, Aa en Hunze én Stadskanaal die dicht bij
de windturbines wonen kunnen hier voordeel van
hebben.
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Woonplaats		

: ........................................................................................................................................................................

e-mail			: ........................................................................................................................................................................
Telefoon		

: ........................................................................................................................................................................

