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Groningen, XX-XX-2016 
Zaaknr: 280269 
 
 
 
Windpark Vermeer Noord B.V. 
t.a.v. Mevr. M. van der Puijl 
Zuiderinslag 4d 
3871 MR Hoevelaken 
 
 
Geachte heer Akerboom, 

 

Bij schrijven van 11 februari 2016 (door ons ontvangen op 16 februari 2016) heeft Pondera Consult 

BV namens een viertal aanvragers, waaronder Windpark Vermeer Noord B.V.  een vergunning op 

grond van artikel 19d lid 1 juncto 19g, lid 1, van de Natuurbeschermingswet 1998 voor onbepaalde 

tijd aangevraagd, voor het realiseren en exploiteren van het windpark N33, in de gemeenten 

Menterwolde, Veendam en Oldambt. De vergunning voor het totale Windpark wordt aangevraagd 

door de vier initiatiefnemers van Windpark N33 gezamenlijk. Elke individuele initiatiefnemer is 

verantwoordelijk voor de windturbines die zij realiseert; deze windturbines vormen gezamenlijk 

Windpark N33. 

 

Procedureel 
 

Op grond van artikel 44 Nb-wet, Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Menterwolde, 

Veendam en Oldambt  in de gelegenheid gesteld zienswijzen omtrent de aanvraag naar voren te 

brengen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.  

 

Op de ontwerp-vergunning zijn zienswijzen binnengekomen van …….. welke zijn meegewogen bij 

de vaststelling van de vergunning. In onderdeel B, hoofdstuk V van bijlage 1 worden alle 

zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. 
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BESLUIT 
 

Gelet op de aanvraag, de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de in Bijlage 1 van het 

onderhavige besluit vermelde overwegingen 

 

VERLENEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN 

HIERBIJ VERGUNNING EX ARTIKEL 19D AAN: 

 

• RWE Innogy Windpower Netherlands B.V., voor de bouw en exploitatie van Windpark N33 

deelgebied Eekerpolder; 

• Windpark Vermeer Noord B.V., voor de bouw en exploitatie van Windpark N33 deelgebied 

Vermeer Noord; 

• Windpark Vermeer Midden B.V., voor de bouw en exploitatie van Windpark N33 deelgebied  

Vermeer Midden; 

• Windpark Vermeer Zuid B.V., voor de bouw en exploitatie van Windpark N33  deelgebied 

Vermeer Zuid; 

 

Overwegingen 
Voor een korte weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving en de 

gevolgde procedure verwijzen wij naar bijlage 1 van het onderhavige besluit, welke integraal 

onderdeel uitmaakt van dit besluit. Hierin zijn tevens de inhoudelijke overwegingen opgenomen die 

aan dit besluit ten grondslag liggen en de bespreking van de inspraak.  

 

Rijkscoördinatieregeling 
In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 

besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet 

ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die 

nodig zijn voor windpark N33 gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 

gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (hierna: EZ). Daarbij doorlopen de 

besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de 

Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang 

met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 
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Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor windpark N33. Daarom is ook op dit besluit de 

rijkscoördinatieregeling van toepassing.  

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor windpark N33 

bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt 

voorbereid: 

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 

Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale 

dagbladen; 

- op [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan YARD Energy / RWE 

Innogy Windpower Netherlands gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de 

gemeente Veendam, de gemeente Menterwolde en de gemeente Oldambt; 

- er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd 

geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.  

 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro worden dit besluit 

en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de 

minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale 

dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt 

gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd. 

 

Reikwijdte vergunning 
Deze vergunning wordt verleend voor zover en overeenkomstig de in de aanvraag beschreven 

wijze en uitvoering van de windturbines, inclusief de bouw (fasering en wijze van uitvoering 

werkzaamheden en maatregelen). Afwijking van deze vergunning vergt de voorafgaande 

schriftelijke instemming van Gedeputeerde Staten van Groningen en wordt alleen toegestaan indien 

en voor zover deze afwijking, rekening houdend met de instandhoudingsdoelen, niet tot andere of 

nadeliger gevolgen voor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer leidt of (andere) vergunningplicht 

op grond van art. 19d en/of art. 16 van de Natuurbeschermingswet 1998. Een verzoek tot 

instemming dient tijdig, doch minimaal 4 weken voorafgaand aan de beoogde afwijking, schriftelijk 

te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Groningen. 

  

Bijlage 2 bevat de aanvraag voor dit besluit met de behorende rapporten en documenten, 

waaronder de passende beoordeling. Alle genoemde bijlagen maken integraal onderdeel uit van 

deze vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde 

voorschriften, zijn de voorschriften bepalend. 
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Bij strijdigheid tussen de voorschriften en bijlagen bij dit besluit prevaleren deze als volgt: 

1. De voorschriften. 

2. Bijlage 1 (overwegingen). 

3. Bijlage 2 (aanvraag, aanvraagformulier met bijlagen). 

- Aanvraagbrief d.d. 11 februari 2016 van Pondera Consult B.V. , aanvraagformulier met bijlagen en 

machtigingen.  

- Passende Beoordeling Windpark N33, provincie Groningen, eindrapport, Bureau Waardenburg, 

d.d. februari 2016, nr. 15-267 met bijlagen.  

 

Vergunningtermijn 
Door de initiatiefnemer is een vergunning voor onbepaalde tijd aangevraagd. Voor de aanwezigheid 

c.q. het gebruik van de windturbines van Windpark N33 wordt vergunning voor een termijn van 30 

jaar verleend. Met deze beperking wordt aansluiting gezocht bij de tijdelijkheid van de bestemming 

windpark op de gronden waarop het windpark wordt gevestigd.  

 

Om te voorkomen dat de passende beoordeling niet meer representatief zou zijn voor de situatie 

ten tijde van de daadwerkelijke totstandkoming van het aangevraagde project zijn wij van oordeel 

dat de tijdsperiode waarbinnen de turbines mogen worden opgericht gelimiteerd dient te worden. De 

werkzaamheden gericht op de realisatie van de windturbines, zoals deze zijn omschreven in de 

aanvraag en bijgevoegde documenten, dienen uiterlijk drie jaar na het onherroepelijk worden van 

de onderhavige vergunning te zijn afgerond. Indien de hiervoor gestelde termijn dreigt te worden 

overschreden dient vergunninghouder dit uiterlijk twee jaar na het onherroepelijk worden van de 

onderhavige vergunning te melden aan Gedeputeerde Staten, onder opgave van de 

geprognosticeerde overschrijding en de nog uit te voeren werkzaamheden. Gedeputeerde Staten 

zullen bepalen of de gevraagde overschrijding toelaatbaar is, al dan niet onder nader te stellen 

voorschriften of actualisatie van een deel van de aan de onderhavige vergunning ten grondslag 

liggende documenten. 

 

 

Ondertekening  
Gedeputeerde Staten van Groningen, 

 

, voorzitter 

 

 

, secretaris. 
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Voorschriften en beperkingen 
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften. 

 

Algemeen 

1. Als houder van deze vergunning worden aangemerkt: 

• RWE Innogy Windpower Netherlands B.V., voor de bouw en exploitatie van Windpark N33 

deelgebied Eekerpolder; 

• Windpark Vermeer Noord B.V., voor de bouw en exploitatie van Windpark N33 deelgebied 

Vermeer Noord; 

• Windpark Vermeer Midden B.V., voor de bouw en exploitatie van Windpark N33 deelgebied  

Vermeer Midden; 

• Windpark Vermeer Zuid B.V., voor de bouw en exploitatie van Windpark N33 deelgebied 

Vermeer Zuid; 

2. Deze vergunning is geldig voor het oprichten en in werking hebben van een windpark ter grootte 

van maximaal 35 turbines met een totaalvermogen van 120 Megawatt (MW) of meer in de 

gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt, te realiseren langs de rijksweg N33, als 

aangegeven op het kaartbeeld onder hoofdstuk 1.1. van bijlage 1 bij deze vergunning. 

3. De op te richten windturbines hebben een ashoogte van minimaal 115 meter en maximaal 140 

meter een rotordiameter van minimaal 110 meter en maximaal 130 meter. 

4. ten minste een maand voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden wordt  schriftelijk 

melding gedaan aan Gedeputeerde Staten van het turbinetype dat is gekozen met overlegging 

van de gegevens waaruit blijkt dat het type past binnen de vergunde marges 

5. Deze vergunning is slechts geldig voor het oprichten en in werking hebben van de in voorschrift 

2  bedoelde windturbines waarvoor iedere vergunninghouder - ieder voor zijn aandeel in dit 

windpark - volledig gerechtigd is tot het daadwerkelijk oprichten en in werking hebben ervan, 

alsmede beschikt over alle verdere benodigde vergunningen en toestemmingen. 

6. Aan deze vergunning kunnen geen rechten ontleend worden voor het oprichten en in werking 

hebben van andere of meer windturbines op deze of enige andere locatie, anders dan de 

maximaal 35 windturbines bedoeld in voorschrift 2. 

7. Deze vergunning mag uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de 

vergunninghouders of in opdracht van de vergunninghouders handelende (rechts) personen. De 

vergunninghouders blijven daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning. 

8. Dit besluit voor het in werking hebben van de windturbines als bedoeld in voorschrift 2 is geldig 

voor een termijn van 30 jaren na het onherroepelijk worden van de onderhavige vergunning. 

9. De werkzaamheden gericht op de realisatie van de windturbines, zoals deze zijn omschreven in 

de aanvraag en bijgevoegde documenten, dienen uiterlijk drie jaar na het onherroepelijk worden 
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van de onderhavige vergunning te zijn afgerond. Indien de hiervoor gestelde termijn dreigt te 

worden overschreden dient vergunninghouder dit uiterlijk twee jaar na het onherroepelijk worden 

van de onderhavige vergunning te melden aan gedeputeerde staten, onder opgave van de 

geprognosticeerde overschrijding en de nog uit te voeren werkzaamheden. Gedeputeerde 

staten zullen bepalen of de gevraagde overschrijding toelaatbaar is, al dan niet onder nader te 

stellen voorschriften of actualisatie van een deel van de aan de onderhavige vergunning ten 

grondslag liggende documenten. 

10. Tijdens de uitvoering van de vergunde werkzaamheden dient een afschrift van deze 

vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn. Deze vergunning dient 

op eerste verzoek te worden getoond aan de met toezicht van deze vergunning belaste 

ambtenaren. 

11. Van opgetreden incidenten dient onverwijld melding te worden gedaan aan Gedeputeerde 

Staten van Groningen onder overlegging van alle relevante gegevens. Onder een incident 

wordt in dit verband verstaan: ‘een onvoorziene gebeurtenis waardoor schade aan de 

natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden kan worden toegebracht’. 

Alle door of namens Gedeputeerde Staten van Groningen gegeven aanwijzingen dienen 

onverwijld te worden opgevolgd.  

 

Bouwwerkzaamheden 

12. De constructies en de diverse werkzaamheden dienen qua omvang, opzet en locatie 

geplaatst, respectievelijk uitgevoerd, te worden conform de aanvraag en de daarbij 

overgelegde passende beoordeling. 

 

Gebruiksfase 

13. Het moment van ingebruikname van een of meer windturbines, dient uiterlijk 1 week tevoren 

gemeld te worden aan gedeputeerde staten. 

14. De vergunninghouder dient monitoring van door het windturbinepark veroorzaakte 

aanvaringsslachtoffers uit te voeren, als nader omschreven in onderstaande bepalingen. 

15. Door of vanwege de vergunninghouder dient binnen 3 maanden na het verlenen van deze 

vergunning een monitoringsplan voor  aanvaringslachtoffers de soorten toendrarietgans en 

kleine zwaan te worden overgelegd. Dit monitoringsplan behoeft schriftelijke instemming van 

gedeputeerde staten. 

16. De vergunninghouder stelt jaarlijks een verslag op van de resultaten van de monitoring als 

bedoeld in de voorschriften 13 en 14, waarbij de aantallen aanvaringsslachtoffers van 

genoemde soorten worden gerapporteerd. Dit rapport wordt voor 1 maart van het jaar, volgend 

op het jaar waarop het verslag betrekking heeft, ter kennis gebracht van gedeputeerde staten. 
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17. De bovenstaande voorschriften 13, 14 en 15, kunnen, nadat tenminste 5 jaren zijn gemonitord 

na verlening van deze vergunning en indien de monitoringsresultaten duidelijk een stabiel beeld 

laten zien dat niet in negatieve zin afwijkt van de prognose als neergelegd in de passende 

beoordeling (bijlage 2 bij deze vergunning) met betrekking tot de aantallen vogelslachtoffers, op 

verzoek van de vergunninghouder worden ingetrokken. 

 

Slotbepalingen 

18. Indien vergunninghouder voornemens is activiteiten c.q. werkzaamheden in afwijking van het 

in deze vergunning bepaalde te laten plaatsvinden, dan dient dit terstond schriftelijk te worden 

gemeld aan gedeputeerde staten. Voor veranderingen die van enige betekenis kunnen zijn 

met betrekking tot de toepasselijke wetgeving dan wel vervanging, dan wel aanpassing van 

de windturbines waarvoor deze vergunning is verleend, dient opnieuw een aanvraag voor een 

Nb-wetvergunning te worden ingediend. 

19. De vergunninghouder is redelijkerwijs verplicht alle door gedeputeerde staten te geven 

aanwijzingen onverwijld op te volgen. 

20. Gezien het bepaalde in artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 kan onder de in dit artikel 

genoemde omstandigheden de vergunning worden gewijzigd, of aangevuld. 

 

Intrekkingsbevoegdheid 
Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast eventuele strafvervolging, 

intrekking van de vergunning tot gevolg hebben. 

 

Meldingsclausule 
Wanneer u met de voorgenomen werkzaamheden start, dient u dit te melden via het bijgevoegde 

meldingsformulier bij de afdeling milieutoezicht en handhaving (MTZ) van de provincie Groningen. 

 
Afschriften 
Afschriften van dit besluit worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van de gemeenten 

Menterwolde, Veendam en Oldambt , Avifauna Groningen, en de Natuur- en Milieufederatie 

Groningen, College van GS van Drenthe. 

 

Zienswijzen 
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling 

zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het 

uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. 

 

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
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Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt windpark N33  

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

 

 

In uw zienswijze verwijst u naar het nummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat 

vermeld.  

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend 

als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht, dan wel hem redelijkerwijs niet kan worden 

verweten geen zienswijze te hebben ingediend, tegen het ontwerpbesluit en men 

belanghebbende is. 

 

Bijlagen 
Bijlage 1: Motivering van het besluit 

Bijlage 2: De aanvraag en de bijbehorende documenten 

• Aanvraagbrief d.d. 11 februari 2016 van Pondera Consult B.V. , aanvraagformulier met 

bijlagen en machtigingen; 

• Passende Beoordeling Windpark N33, provincie Groningen, eindrapport, Bureau 

Waardenburg, d.d. februari 2016, nr. 15-267 met bijlagen; 

Bijlage 3: Meldingsformulier 
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