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WOORD VOORAF 
 
Algemeen 
Van vrijdag 30 september 2016 tot en met donderdag 10 november 2016 lagen de ontwerpbesluiten 
ter inzage voor ‘WINDPARK N33’. Een ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een 
zienswijze inbrengen. Overheden konden een reactie geven.  
 
Het project 
YARD Energy en RWE Innogy Windpower Netherlands hebben het voornemen om een windpark te 
realiseren rondom de N33 in de provincie Groningen. Het beoogde windpark heeft een vermogen van 
circa 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33. 
 
Windpark N33 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Nederland dat minstens 14% van 
alle energie in 2020 duurzaam moet zijn. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en 
milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te 
realiseren. De afspraak is onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in overleg met het 
Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. De 
locatie van Windpark N33 is daar één van. Dit windpark zal energie leveren aan meer dan 75.000 
huishoudens. 
 
Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat gebeurt door 
middel van een (rijks)inpassingsplan dat de Minister van Economische Zaken en de Minister van 
Infrastructuur en Milieu vaststellen. Daarnaast zijn negentien overige besluiten vereist. De 
voorbereiding van deze ontwerpbesluiten gebeurt gelijktijdig met de voorbereiding van het 
inpassingsplan. Dit verloopt in fasen, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken. 
 
Het gaat in de huidige fase om besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Waterwet. 
 
Ten slotte is voor het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten een milieueffectrapport (MER) 
opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. 
 
Informatieavonden 
Er zijn  2 inloopavonden georganiseerd, waar medewerkers van de verschillende betrokken overheden 
en van YARD Energy en RWE Innogy Windpower Netherlands aanwezig waren om vragen te 
beantwoorden. De inloopavonden vonden plaats op 6 oktober en 10 oktober 2016 van 13.30 uur tot 
20.00 uur in Indoorcentrum Sorgvliethal, Jan Salwaplein 1, 9641 LN Veendam. Men kon hier formeel 
een zienswijze geven op de ontwerpbesluiten. 
 
Zienswijzen en reacties 
Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 296 zienswijzen binnengekomen 
waarvan 163 uniek en 4 reacties van overheden. Er zijn 1655 handtekeningen binnengekomen via de 
handtekeningen acties (lijsten advocatenkantoren en actievoerders). De zienswijzen zijn integraal 
opgenomen in deze bundel. De reacties zijn apart gebundeld. U kunt deze inspraakbundel evenals de 
reactiebundel downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl. 
 
Registratie en verwerking 
De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden 
met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht. 
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Verdere procedure 
Bij de besluiten in de antwoordnota op de zienswijzen wordt aangegeven of en hoe met de zienswijzen 
en reacties rekening is gehouden. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner 
tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huis bladen en op www.bureau-
energieprojecten.nl. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft 
ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

http://www.bureau-energieprojecten.nl/
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Nr. 51141
29 september

2016

Kennisgeving windpark N33, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 30 september 2016 tot en met donderdag 10 november 2016 liggen de ontwerpbesluiten 

ter inzage voor windpark N33. U bent uitgenodigd te reageren op de ontwerpbesluiten met een 

zienswijze.

YARD Energy en RWE Innogy Windpower Netherlands hebben het voornemen om een windpark te 
realiseren rondom de N33 in de provincie Groningen. Het beoogde windpark heeft een vermogen van 
circa 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33.

Windpark N33 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Nederland dat minstens 14% van 
alle energie in 2020 duurzaam moet zijn. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en 
milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te 
realiseren. De afspraak is onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in overleg met het 
Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. De 
locatie van Windpark N33 is daar één van. Dit windpark zal energie leveren aan meer dan 75.000 
huishoudens.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast.
Dat gebeurt door middel van een (rijks)inpassingsplan dat de Minister van Economische Zaken en de 
Minister van Infrastructuur en Milieu vaststellen. Daarnaast zijn negentien overige besluiten vereist. 
De voorbereiding van deze ontwerpbesluiten gebeurt gelijktijdig met de voorbereiding van het 
inpassingsplan. Dit verloopt in fasen, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken.

Het gaat in de huidige fase om besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Waterwet.

Ten slotte is voor het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten een milieueffectrapport (MER) 
opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het ontwerpin-
passingsplan, alle ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken, waaronder het MER.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van vrijdag 30 september 2016 tot en met donderdag 10 november 2016 het ontwerpinpas-
singsplan, de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken 
inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Daarnaast kunt u deze documenten tijdens reguliere 
openingstijden op papier inzien op de volgende locaties:
– gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;
– gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam;
– gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Inloop-informatiemarkten 

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu organiseren enkele 
inloop-informatiemarkten. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen 
over het project en de procedure.

Locatie: Indoorcentrum Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1, 9641 LN Veendam.
Data: donderdag 6 oktober en maandag 10 oktober 2016.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Van 13.30 uur tot 20.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de inloop-informatiemarkt te 
bezoeken. Ook kunt u vragen stellen aan medewerkers van de overheid en de initiatiefnemers YARD 
Energy en RWE Innogy Windpower Netherlands. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met 
de diverse medewerkers spreken.
Ook kunt u tijdens de inloop-informatiemarkten uw zienswijze mondeling geven. Een notulist zal uw 
zienswijze noteren.

U kunt uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinpassingsplan, de overige 
ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
– Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
– Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
– Wordt u geraakt in uw belang of verwacht u dat u last gaat krijgen van het windpark? Zo ja, kunt u 

dat toelichten?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbe-
sluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een 
zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van 30 september 2016 tot en met 10 november 2016 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen 
bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark N33’.

U kunt ook per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark N33, Postbus 248, 
2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u 
ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.
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Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatiemarkten of via het Bureau 
Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

U kunt niet reageren via e-mail.

Wat gebeurt hierna? 

Het Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of 
en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt.

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd 
aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-
energieprojecten.nl.

Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de 
website nog vragen? Dan kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. U kunt ook 
bellen naar nummer 14 00 (informatie rijksoverheid).
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. De 

zienswijzen zijn vanaf pagina 12 opgenomen. De reacties zijn apart gebundeld. 

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten ‘WINDPARK N33’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 

4D-OB-0001 0001  

4D-OB-0002 0002  

4D-OB-0003 0003  

4D-OB-0004 0004  

4D-OB-0005 0005  

4D-OB-0006 0006  

4D-OB-0007 0007  

4D-OB-0008 0008  

4D-OB-0009 0009  

4D-OB-0010 0010  

4D-OB-0011 0011  

4D-OB-0012 0012  

4D-OB-0013 0013  

4D-OB-0014 0014  

4D-OB-0015 0015 (12 identiek)  

4D-OB-0016 0016 (3 identiek)  

4D-OB-0017 0017  

4D-OB-0018 0018  

4D-OB-0020 0020 (10 identiek)  

4D-OB-0021 0021 (5 identiek)  

4D-OB-0022 0022  

4D-OB-0023 0023  

4D-OB-0024 0024  

4D-OB-0025 0025  

4D-OB-0026 0026  

4D-OB-0027 0027  

4D-OB-0028 0028  

4D-OB-0029 0029 (32 identiek)  

4D-OB-0030 0030  

4D-OB-0031 0031  

4D-OB-0032 0032  

4D-OB-0033 0033  

4D-OB-0034 0034  

4D-OB-0035 0035  
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 

4D-OB-0036 0036  

4D-OB-0037 0037  

4D-OB-0038 0038  

4D-OB-0039 0039  

4D-OB-0040 0040  

4D-OB-0041 0041  

4D-OB-0042 0042 (58 identiek)  

4D-OB-0043 0043  

4D-OB-0044 0044  

4D-OB-0045 0045  

4D-OB-0046 0046  

4D-OB-0047 0047  

4D-OB-0048 0048  

4D-OB-0049 0049  

4D-OB-0050 0050  

4D-OB-0051 0051  

4D-OB-0052 0052  

4D-OB-0053 0053  

4D-OB-0054 0054  

4D-OB-0055 0055  

4D-OB-0056 0056 (2 identiek)  

4D-OB-0057 0057  

4D-OB-0058 0058  

4D-OB-0059 0059  

4D-OB-0060 0060  

4D-OB-0061 0061  

4D-OB-0062 0062 (1 identiek)  

4D-OB-0063 0063  

4D-OB-0064 0064  

4D-OB-0065 0065  

4D-OB-0066 0066  

4D-OB-0067 0067  

4D-OB-0068 0068 (1 identiek)  

4D-OB-0069 0069  

4D-OB-0070 0070  

4D-OB-0071 0071  

4D-OB-0072 0072  

4D-OB-0073 0073  

4D-OB-0074 0074  

4D-OB-0075 0075  
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 

4D-OB-0076 0076  

4D-OB-0077 0077  

4D-OB-0078 0078  

4D-OB-0079 0079  

4D-OB-0080 0080  

4D-OB-0081  R081 

4D-OB-0082 0082  

4D-OB-0083 0083  

4D-OB-0084 0084  

4D-OB-0085 0085  

4D-OB-0086 0086  

4D-OB-0087 0087  

4D-OB-0088 0088  

4D-OB-0089 0089  

4D-OB-0090 0090  

4D-OB-0091 0091  

4D-OB-0092 0092  

4D-OB-0093 0093  

4D-OB-0094 0094  

4D-OB-0095 0095  

4D-OB-0096 0096  

4D-OB-0097 0097  

4D-OB-0098 0098  

4D-OB-0099 0099  

4D-OB-0100 0100  

4D-OB-0101 0101  

4D-OB-0102 0102  

4D-OB-0103 0103  

4D-OB-0104 0104  

4D-OB-0105 0105  

4D-OB-0106 0106  

4D-OB-0107 0107  

4D-OB-0108 0108  

4D-OB-0109 0109  

4D-OB-0110 0110  

4D-OB-0111 0111  

4D-OB-0112 0112  

4D-OB-0113 0113  

4D-OB-0114 0114  

4D-OB-0115  R115 
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 

4D-OB-0116 0116  

4D-OB-0117 0117  

4D-OB-0118 0118  

4D-OB-0119 0119  

4D-OB-0120 0120  

4D-OB-0121 0121  

4D-OB-0122 0122  

4D-OB-0123 0123  

4D-OB-0124 0124  

4D-OB-0125 0125  

4D-OB-0126 0126  

4D-OB-0127 0127  

4D-OB-0128 0128  

4D-OB-0129 0129  

4D-OB-0130 0130  

4D-OB-0131 0131  

4D-OB-0132 0132 (1 identiek)  

4D-OB-0133 0133 (1 identiek)  

4D-OB-0134 0134  

4D-OB-0135 0135  

4D-OB-0136 0136  

4D-OB-0137 0137  

4D-OB-0138 0138  

4D-OB-0139 0139  

4D-OB-0140 0140  

4D-OB-0141 0141  

4D-OB-0142 0142  

4D-OB-0143 0143  

4D-OB-0144 0144  

4D-OB-0145  R145 

4D-OB-0146 0146  

4D-OB-0147 0147  

4D-OB-0148 0148  

4D-OB-0149 0149  

4D-OB-0150 0150  

4D-OB-0151 0151  

4D-OB-0152 0152  

4D-OB-0153 0153  

4D-OB-0154 0154  

4D-OB-0155 0155 (1 identiek)  
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 

4D-OB-0156 0156  

4D-OB-0157 0157  

4D-OB-0158 0158  

4D-OB-0159 0159  

4D-OB-0160 0160  

4D-OB-0161 0161  

4D-OB-0162 0162  

4D-OB-0163 0163  

4D-OB-0164 0164 (1 identiek)  

4D-OB-0165 0165  

4D-OB-0166 0166 (1 identiek)  

4D-OB-0167 0167  

4D-OB-0168  R168 
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen 

Zienswijzen van organisaties op ontwerpbesluiten ‘WINDPARK N33’ 

Zienswijzenummer Organisatie 
0082 AKD, AMSTERDAM, namens particulieren 
0144 Alders Makelaars, VEENDAM 
0122 CDA, MEEDEN 
0015 CDA Afdeling Veendam-Wildervank, VEENDAM 
0008 De Kainstobbe VOF, WILDERVANK 
0029 Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie, VEENDAM 
0166 Dorpsbelangen Scheemda, SCHEEMDA 
0063 Dorpsraad Muntendam, MUNTENDAM 
0161 Dorpsraadcoöperatie Meeden UA, MEEDEN 
0114 Hadeve Muntendam Beheer BV, MUNTENDAM 
0020 HCPRO Cleaners, VEENDAM 
0139 Heymstede Assurantiën, ZUIDBROEK 
0080 Li & Van Wieringen Advocaten, GRONINGEN, namens Maatschap SCHEEMDA 
0086 Li & van Wieringen advocaten en belastingadviseurs, GRONINGEN, namens 

Stichting Platform Tegenwind N33, MEEDEN en particulieren 
0072 Nieuwe techniek, MEEDEN 
0020 S&T Veendam, VEENDAM 
0163 Stibbe Advocaten en notarissen, AMSTERDAM, namens Windpark Vermeer Midden 

B.V., HOEVELAKEN; Windpark Vermeer Noord B.V.,HOEVELAKEN; Windpark 
Vermeer Zuid B.V., HOEVELAKEN; Innogy Windpower Netherlands B.V., 
'S-HERTOGENBOSCH ; Yard Energy Development B.V., HOEVELAKEN 

0162 Stichting Landschap Oldambt, BLAUWESTAD 
0126 Stichting Platform Tegenwind N33, MEEDEN 
0083 TenneT TSO B.V., HOOGEVEEN 
0097 Unive Rechtshulp, ASSEN, namens particulieren 
0136 Univé Rechtshulp, ASSEN, namens particulieren 
0138 Univé Rechtshulp, ASSEN, namens particulier 
0142 Univé Rechtshulp, ASSEN, namens particulier 
0087 Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en 't Waar, NIEUW SCHEEMDA 
0044 Vereniging Dorpsbelangen Westerlee, WESTERLEE 
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Zienswijzen 0001 tot en met 0167 
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Verzonden: Maandag 3 oktober 2016 14:21 

Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Wind park N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 

 

ja, de plannen voor het plaatsen van de windmolens zijn al zo lang geleden gevormd dat het 
allang achterhaald is of dit wel de juiste manier is om energie op te gaan wekken, het kan 
geluidloos en zonder het landschap te verzieken met zonnepanelen dat is veel meer van 
deze tijd en daar heeft niemand last van 

Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
waarom op deze plek, in een zo dunbevolkte provincie worden ze juist dicht bij de 
bebouwing neer gezet er zijn toch wel plaatsen te vinden in groningen waar ze verder bij de 
woningen vandaan staan of zet ze in de zee en dan ook nog lekker verspreid zodat je nog 
meer mensen hun woongenot ontneemt, zet ze dan allemaal bij elkaar zo ver mogelijk bij 
bewoond gebied vandaan 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
jazeker woning wordt minder waard , nachtrust wordt aangetast , nu al overlast van de N33 
niemand wil hier straks meer wonen , aardbevingen windmolens het wordt steeds gekker 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
is er wel goed over de plek van plaatsing nagedacht? of kost het nu teveel geld om alles 
terug te draaien? de afstand tot de bebouwing is gewoon echt te klein , ik pleit voor 
zonnepanelen de grondbezitters krijgen dan ook een vergoeding ( die trouwens ook absurd 
hoog is bij het plaatsen van windmolens) ik hoop echt dat er nog eens serieus naar gekeken 
wordt het liefst ter plaatse 

Reactie 

0001 



Verzonden: Dinsdag 4 oktober 2016 09:49 
Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Wind park N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Ja het beoogde park staat te dicht bij de bebouwing. 

Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Ja Het welzijn van de burger 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja directe nadelige gevolgen. 
Slagschaduw 
Laagfrequent geluid 
Kortom overlast wat nadlige gevolgen heeft voor de directe gezondheid. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja als er toch een park moet komen. 
Waarom niet 10Km verder richting stadskanaal daar is niemand die er last van heeft. 

 

Daar komt bij dat het park zoals bedacht is niet kan werken omdat de energie die wordt 
opgewekt vanuit deze lokatie niet verspeid kan worden omdat de huidige infra structuur die 
niet toelaat. 
Vanauit meeden wordt er op dit moment al meer energie naar duidtsland verkocht al dat er 
word gekocht(ik heb dit project namalijk zelf gedaan (buitenlandse meetinrichtingen)) en dit 
is een plan wat bedacht is door mensen die niet weten waar ze mee bezig zijn Tennet is nog 
niet zo ver!!! 
Als met deze plannen in deze opstelling wordt doorgegaan zullen er grote problemen 
ontstaan omdat het NIET gedragen wordt door de bevolking gaat men hier mee door zal dit 
allen tot een valen van het project leiden. 

Reactie 

0002 



Verzonden: Donderdag 6 oktober 2016 23: 37 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
waardevermindering woning,aantasting woongenot,stress. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
behalve de schandalige manier hoe ons dit door de strot word geduwd? er is geen draagvlak 
voor en ook nooit geweest! 

Reactie 

0003 



Verzonden: Vrijdag 7 oktober 2016 12: 21 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Het is onjuist om aan te nemen dat dit plan draagvlak heeft bij de bevolking. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Er zijn betere alternatieven voor deze opstelling zodat er veel minder overlast is, deze zijn 
bij U bekend. 
Ook zijn er andere mogelijkheden om de doelstelling van het energie akkoord te halen, n. I. 
zonne energie. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ik word financieel geraakt (waardevermindering) , mijn leefomgeving verslechterd, 
geluidsoverlast (door mijn ziekte, ME ben ik overgevoelig voor o.a. omgevingsgeluid). 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Minister Kamp is horende doof en ziende blind, dit is geen democratie meer maar een 
dictatuur in het belang van "" """. 

Reactie 

0004 



Verzonden: Zondag 9 oktober 2016 16:03 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres: 
Als: Particulier 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Evenwijdig aan de A7 en de N33 loopt een spoorlijn, waarover gevaarlijke stoffen worden 
vervoerd. Hetzelfde transport gaat ook over de A7 en N33. Ook in de grond liggen leidingen 
waardoor gevaarlijke stoffen lopen: gastransport en een geplande stikstofleiding vanaf 
Muntendam. Ik wijs erop dat daarmee rekening moet worden gehouden wanneer in de 
grond wordt gegraven. 

Voorts vraag ik aandacht voor milieuonvriendelijke stoffen die gebruikt worden bij het 
onderhoud van de windturbines. Wanneer deze stoffen in de grond komen, komen ze in 
landbouwgrond, waar ons voedsel vandaan komt. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik maak me grote zorgen over de verhoudingen in het dorp Meeden. De sfeer in het dorp 
maakt mij angstig. Ik vind dat het plan om windmolens in het dorp te plaatsen geannuleerd 
moet worden. 

Ik wil u wijzen op andere vormen van duurzame energie: zonneweides, getijdestroming en 
biogas. 

Reactie 

0005 



Verzonden: Zondag 9 oktober 2016 16:05 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Nu nog niet, maar wij zullen zeker niet in de omgeving van een windpark een w oning zoeken 
als wij een verhuizing zouden overwegen. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Wij van mening dat de windturbines het landschap sterk ontsieren en in de directe omgeving 
overlast geven in de vorm van lawaai, uitzicht. Wij verwachten dat de onroerendgoedprijzen 
omlaag zullen gaan. 
Wij zijn van mening dat windparken op zee minder overlast zullen geven. Dat geldt ook voor 
zonnepanelen. 

Reactie 

0006 



Verzonden: Zondag 9 oktober 2016 16:07 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aansp reekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
De aanleg van het windpark leidt tot spanningen in de onderlinge relaties waarbij de boeren 
(een grote partij) die financieel baat hebben bij het windpark, worden opgezet tegen 
bewoners (een kleine partij) die hiervan de nadelen ondervinden. 
Ondanks de weerstanden en de belangen van de lokale bevolking wordt hiernaar niet 
geluisterd. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ik woon landelijk en verwacht veel overlast als er vlak bij mijn woning "in mijn achter- en 
voorttuin" windmolens worden geplaatst. Overlast in de vorm slagschaduw, geluid, 
horizonvervuiling. Ik verwacht aantasting van mijn rust, mijn leefbaarheid en een 
waardevermindering van mijn woning. Ik wil weten hoe ik hiervoor gecompenseerd kan 
worden. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik vind dit een p roject dat tot stand komt met veel subsidie, en zie niet hoe de baten 
opwegen tegen de kosten. Mijns inziens zijn er alternatieve gebieden aangedragen met 
weinig tot geen behuizing waardoor er geen overlast ontstaat die aan mijn bezwaren 
tegemoet komen. Daar wordt niet naar gekeken. 

Reactie 

0007 



Verzonden: Dinsdag 11 oktober 2016 19:22 

Onderwerp: Z ienswijzeformu lier 
Wind park N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat: Wildervanksterdallen 
Huisnummer: 10 

Postcode: 9648 TD 
Woonplaats: WILDERVANK 
Telefoonnummer: 0598-626927 

E-mailadres: info@kainstobbe.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: De Kainstobbe VOF 

Zijn er zaken en/ of belangen over het hoofd gezien? 
Ik mis de samenhang tussen de twee parken: N33 en Drentse Monden. Ons huis staat op 
het snijvlak van de twee parken. Als wij naar het westen kijken zien wij op 1, 1 kilometer de 
vier windturbines Langs de N33 en kijken wij naar het zuiden, dat zien wij op 4 kilometer 
afstand de 10 windturbines van de Drentse Monden. Ons horecabedrijf heeft een, in een 
boomgaard liggend, terras waar horecagasten de zelfde horizonvervuiling ervaren. 
Er is helemaal geen informatie verstrekt aan de bewoners die tussen beide windparken 
wonen of er hun bedrijven hebben. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
 

 
 

Ik wens een nulmeting en notariële waardebepaling van mijn eigendommen voorafgaand 
aan de realisatie van het windpark N33. 
Ik verwacht een waardevermindering van mijn bedrijf en wil weten hoe ik hiervoor wordt 
gecompenseerd 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik wil weten waarom het precies deze vier windturbines zijn die op de grond van  

 zijn geplaatst. 
Ik dring erop aan dat er voor de bewoners van het streekje Wildervanksedallen op zo kort 
mogelijke termijn een informatiebijeenkomst wordt gehouden en waar de bewoners ook de 
gelegenheid krijgen om een zienswijze in te dienen. Voor deze informatiebijeenkomst bied ik 
mijn horecabedrijf als locatie aan. 

Reactie 

0008 



Verzonden: Woensdag 12 oktober 2016 10:12 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Wildervanksterdallen 
Huisnummer: 10 
Postcode: 9648 TD 
Woonplaats: WILDERVANK 
Telefoonnummer: 0598-626927 
E-mailadres: info@kainstobbe.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: De Kainstobbe VOF 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Bij de presentatie, welke op 11 &12 okt. 2016 in Zuidbroek plaats vond, is geen goed beeld 
weer gegeven van zowel de geluids- als ook de slag schaduweffecten, doordat zowel op de 
de kaarten als ook de virtuele beelden/progamma's, de geluids- als ook de slagschaduw 
effecten van de noordelijkse Oostermoer windmolens niet meegenomen zijn. Beide effecten 
zullen in het op het kruispunt van beide parken liggende Wildervanksterdalse gebied (Alles 
ten zuiden van Dalweg 12 tot aan Stadskanaal en "'1 km vanaf N33 en "'3-4 km vanaf 
Oostermoerpark) gezamenlijk een grotere invloed hebben, waardoor de impact op de 
bewoners en bedrijven groter zal zijn, dan de nu alleen maar gepresenteerde zuid park N33 
effecten. Bij de kortste dag in de winter zal slagschaduw van beide parken wel waarschijnlijk 
dit gebied benadelen en bij zuid-westelijke wind zullen beide parken elkaar versterken in de 
geluids weergave. 
Op de voorlichtingsdagen in Veendam, 6 & 10 okt, werden deze beide windparken wel 
gepresenteerd en kon men zien, welke horizontale vervuiling er in dit gebied plaatsvond en 
daar kwam boven water, dat het Oostermoerpark een grotere bijdrage leverde dan wanneer 
het N33-park alleen gepresenteerd zou zijn 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Graag dit bericht ter controle aan mij terugzenden op bovenstaande mail adres 

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 11 oktober 2016 19:24 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Par ticulier 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik vind dat als je binnen een bepaalde straal (bijvoorbeeld 1000 meter) van het project 
woont, je gedurende de looptijd van het project, dat kan 20 of 25 jaar zijn, 
onvervreemdbare rechten moet kunnen opbouwen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de 
energielasten; een vergoeding op de energierekening die overgaat op toekomstige 
rechthebbenden. 

Reactie 

0009 



Verzonden: Dinsdag 11 oktober 2016 19:20 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
In deze omgeving wordt zout gewonnen, gas gewonnen. Er wordt gas in de bodem gepompt 
als voorraadbron (bij Zuidwending). 
Nu worden er windturbines geplaatst in onstabiele grond. De resonantie van de windmolens 
zorgt voor meer onrust in de bodem. Ik ben bang dat onze woningen daar niet tegen 
bestand zijn. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
In mijn woning zijn scheuren ontstaan die in de afgelopen jaren groter zijn geworden. Ik 
denk dat dat een gevolg is van de gaswinning, hoewel de NAM daar anders over denkt. Ik 
vrees dat de resonantie van windmolens in de onstabiele grond zal bijdragen aan de schade 
aan mijn woning. 

Reactie 

0010 



Bureau Energieprojecten 
l nspraakpunt Windpark N33 

Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 

Gieterveen, 12 oktober 2016 

Onderwerp: Zienswijze op RijkslnpassingsPlan Windpark N33 

Geachte heer/mevrouw, 

1 4 OKT 2016 

Ik vind dat u de bewonersbelangen veel te kort doet in het RIP. M eerdere malen is u een betere locatie voor het 
Windpark N33 voorgelegd en deze steeds ten onrechte afgewezen i.v.m. de grondposities van de initiatiefnemers. Een 
gedegen RIP zou moeten inhouden waar het het beste past en niet de leidraad van de aangeboden grondposities. Dit is 
hetzelfde ondemocratische proces zoals deze ook bij Windpark Drentse Monden en Oostermoer (DMOM) is verlopen. 

lk verzoek u de onderstaande punten (nogmaals) te onderzoeken: 

1. Locatie windpark t.o.v. burgerwoningen 
2. Leefbaarheid van het gebied 
3. RcR toepassing, uitspraak Raad van State 
Hieronder licht ik mijn standpunten toe. 

l. Locatie Windpark N33 t.o.v. burgerwoningen 
Als bewoner van de Drentse Veenkoloniën wordt ik straks omsloten door 80 windturbines van zeker 200m hoog en dan 
heb ik de windturbines bij Potterdijk tot Emmen nog niet meegeteld. Het RJP wordt voor elk gebied apart gemaakt, 
terwijl de Windparken N33, DMOM en in gemeente Emmen één groot aaneengesloten windpark zullen worden. fk stel 
dat een Inpas singsplan in dit geval niet alleen voor 1 los windpark gemaakt dient te worden maar voor dit totale gebied. 
Daar de bewoners van dit gehele gebied volledig omsloten worden door ruim 100 windturbines. Hiermee gaan de 
Veenkoloniën in Groningen en Drenthe op slot en zal verdere gevolgen hebben voor o.a. verdere bevolkingskrimp, 
afuame toerisme, waardedalingen eigendommen, etc. 

--Wi:ndptlrk-N33-en-wiftdpar!H}MOM-zijn-alleeo tot aangewezen windparkl<><:atics gekomen doordat initiatiefnemers in 

dit gebied u grondposities hebben aangeboden. Tk stel dat u niet gedegen heeft gekeken waar beide windparken van 
deze orde het beste landschappelijk ingepast konden worden. Met de RcR heeft u doorzettingsmacht waardoor heel veel 
burgers enorm gedupeerd worden. Daarnaast maak ik me grote zorgen over interferentieproblemen met zoveel 
windturbines op zo'n kleine oppervlakte bij elkaar. fk verzoek u om beide windpark.locaties te herzien en het normale 
democratisch proces te volgen. Hiermee bedoel ik dus top-down en niet zoals nu gebeurd is. 

2. Leefbaarheid van het gebied 
Provincie Groningen stelt 22 miljoen euro beschikbaar om de leefbaarheid die al onder druk staat door daling van de 
bevolking en de aardbevingen te verbeteren. De leefbaarheid zal nog verder onder druk komen te staan als Windpark 
N33 gerealiseerd wordt. U dient mede de leefbaarheid van een gebied te behouden en niet nog verder te ondermijnen. 
J.Je Windparken N33 en DMOM zullen een aantasting zijn van bet woongenot, open landschap. verdere leegstand van 
woningen en bedrijfspanden. 

3. RcR toepassing, uitspraak Raad van State 
Onlangs heeft de Raad van State zich uitgesproken betreft ongeoorloofd gebruik van de Rijkscoördinatieregeling. De 
RcR had niet mogen worden toegepast op Windpark N33 en Windpark Drentse Monden en Oostermoer. lk verzoek u 
om deze uitspraak niet naast u neer te leggen, maar ter harte nemen en de RcR van beide parken afte halen. 

lk vertrouw erop dat u mijn zienswijze serieus in overweging neemt. 

Met vriendelijke groet, 
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Verzonden: Vrijdag 14 oktober 2016 02:28 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Er word in de gehele procedure gedaan alsof omwonenden zijn gehoord en betrokken zijn 
geweest bij dit proces maar dat is niet het geval. vanuit de actiegroepen, gemeente 
dorpscoperatie maar ook vanuit mijzelf als omwonende is meerdere malen getracht invloed 
uit te oefenen op het windpark en met suggesties te komen die het voor de omgeving 
acceptabel zouden maken dat er een windpark bij Meeden kwam. 
Iedere keer werd er vanuit de toenmalige gedeputeerde  gezegd dat hij geen tijd 
had om met een plan te komen dat ook tot goedkeuring en acteptatie van de omwonenden 
zou leiden. Volgens  gaf de minister Dhr Kamp hem hier in zijn opdracht geen 
ruimte voor. Waar dhr Kamp in de kamer weer het tegenovergestelde heeft beweerd dat hij 
die ruimte wel aan  heeft gegeven. wie er gelijk heeft en wie de waarheid in zijn 
voordeel heeft verdraaid is voor mij niet na te gaan. maar feit is wel dat de suggesties van 
omwonenden niet zijn mee genomen, en dat omwonenden jaren lang bewust buitenspel zijn 
gezet. pas toen variant 7 door Minister Kamp werd voorgedragen en als zo goed als definitief 
werd bestempeld. begon de informatievoorziening in de vorm van een folder waar bij je kan 
twijfelen over de objectiviteit van deze folder omdat het een hoog wij van WC eend 
adviseren WC eend gehalte hebben. 
En is RWE gestart met gesprekken met omwonenden zo als met mij. Maar toen werd gezegd 
dat het proces te ver was om nog aanpassingen in het plan te doen. 
Ook is er een gebiedscoordinator geweest die zou praten met de omwonenden. Deze heeft 
te weinig inspanningen getoond om met een objectief verhaal te komen. Hij heeft geen 
gesprekken gehad met actiegroepen en ook de omwonenden die negatief waren over de 
windparkplannen heeft hij grotendeels genegeerd, zo heb ik ook nooit een uitnodiging 
mogen ontvangen terwijl ik de periode wel heel erg mijn best heb gedaan om op een 
normale en eerlijke manier in gesprek te komen met iedereen die over het windpark gaat. 
Deze gebiedscoördinator was na mijn mening enkel voor de show, maar niet om tot een 
oplossing te komen. 
De tot standkoming van dit windpark is tot op heden geen dem ocratische proces geweest 
wat je mag verwachten in een democratie. de rijkscoördinatieregeling heeft iedere vorm van 
democratie weg genomen, en bewust de omgeving genegeerd. waardoor er nu geen 
draag vlak is. 

 heeft mij dit ook toevertrouwd en verteld dat hij wel een betere oplossing wou 
maar dat er vanuit het Rijk een andere visie was en dat er voor 2020 een doelstelling moest 
worden behaald.  vertelde me ook dat bij andere wind parken zo als in Delfzijl 
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waar deze regeling niet van toepassing was. er ook veel minder weerstand van omwonenden 
was omdat er in beter overleg met omwonenden tot een zo goed mogelijk windpark is 
gekomen. Vanuit het Rijk zijn omwonenden nooit serieus genomen en mee genomen in een 
oplossing wat kon zorgen voor een windpark dat wel voor draagvlak zou zorgen. Na mijn 
mening is er in het gehele proces zoveel fout gegaan dat het hele proces opnieuw zou 
moeten. waarbij belangen van wind boeren en grondposities van energiemaatschappijen niet 
voorop zouden moeten staan. maar waarbij eerst gekeken zou worden naar de omgeving en 
omwonenden en waarbij daarna zou worden gekeken hoe er in het gebied een wind park 
gerealiseerd kan worden. waarbij de omgeving zo min mogelijk hinder zou hebben. Dan had 
de andere kant van de A7 wat door de omgeving werd genoemd zo dat er een windpark zou 
kunnen komen dat op ongeveer 2km van alle dorpen zou staan nu gerealiseerd kunnen zijn. 
En dan had er daarna gekeken kunnen worden naar de grondposities van de grote 
energiemaatschappijen. De belangen van omwonenden zijn bij dit plan niet mee genomen. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Er is in variant 6 en de huidige variant 7 gekozen voor een rommelige opstelling achter 
Meeden wat verre van het oorspronkelijke idee is en grote gevolgen heeft voor het dorp 
Meeden. 
de 27 turbines zijn ivm hoogspanningskabels en gasleidingen niet goed ingepast in het 
landschap. 
Dit zal de horizon in de gehele omgeving vervuilen en het landschap en de horizon 
vernietigen. waar in variant 1 uit het oorspronkelijke plan was gekozen voor een duidelijke 
lijn opstelling langs de autoweg de N33. (Zie: pondera consult Aanvullende notitie reikwijdte 
en detail niveau 10 april 2015 BLZ14) is er nu gekozen voor een dramatische variant waarbij 
het geluidsoverlast van laagfrequent geluid veel hoger is dan bij de oorspronkelijke 5 
varianten voor het dorp Meeden. na mijn inziens is de afstand bij variant 7 op de dorpskern 
van Meeden te dichtbij en zal de afstand op minimaal 1,5 km van het dorp Meeden moeten 
staan om op een aanvaardbare afstand te komen voor geluidshinder. De eerste rij van 
variant 7 achter Meeden zou er af moeten om op een goede afstand te komen. 
Deze turbines zouden dan in variant 7 bij Veendam en Ommelanderwijk geplaatst kunnen 
worden door waar nu een enkele rij turbines staat een dubbele rij te plaatsen. Op deze 
manier zal het Dorp Meeden wat nu de meeste turbines heeft wat worden ontzien. En zal het 
landschap ook minder druk ogen. Ook zal de rij turbines er af gehaald kunnen worden door 
nieuwere turbines te kopen die meer vermogen hebben waardoor er minder turbines 
geplaatst dienen te worden. 
Tevens ben ik van mening dat gezien het geluidsoverlast van laag frequent geluid want dat 
er geluidsoverlast is is bevestigd door RWE zo veel mogelijk moeten worden voorkomen 
door nieuwe techtnieken toe te passen met stillere turbines. 
Van RWE heb ik begrepen dat variant 6 en variant 7 lijkt daar enorm op niet ideaal is voor 
de hoeveelheid wind wat kan worden opgevangen. iedere turbine voor een andere turbine 
vangt wind af van een andere turbine. waardoor het rendement minder is. in variant 7 is 
gekozen voor een oplossing waar de dorpen Ommelanderwijk en Veendam worden ontzien 
en de lasten bij Meeden komen te liggen. hierdoor pakt het windpark minder rendement. 
Waarbij het ook al op een plek staat waar minder wind is dan bijvoorbeeld de eemshaven. 
Een extra rij turbines te verplaatsen zal niet alleen de afstand van de turbines op het dorp 
Meeden op 1.5km zetten maar ook minder massaal lijken in variant 7 is er sprake van 5 
rijen turbines van 200 meter hoog. Dit is te extreem en te groot en zal niet helpen bij de 
acceptatie en de draagvlak voor het windpark. Waarbij de eerste 3 turbines in de rij bij 
Meeden gezien vanuit Westerlee in mijn ogen het grootste pijnpunt van deze variant 7 zijn. 
deze 3 turbines zitten achter het dichtsbevolkte gebied van Meeden namelijk de dorpskern 
en de nieuwbouw door deze 3 tubines uit het plan te verwijderen zal een hoop geluidshinder 
op de nieuwbouw worden voorkomen. Ik wil dan ook vragen om nog eens kritische naar 
variant 7 te kijken en te kijken naar een oplossing voor de masaal aanwezige 200 meter 
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hoge turbines achter het dorp Meeden. Want waar andere dorpen 4 turbines krijgen 
(omdelanderwijk 4 en Veendam 4) krijgt Meeden er 27 en dichter bij de dorpskern. Ik ben 
van mening dat dit niet wenselijk is voor de leefbaarheid in het dorp Meeden en te grote 
gevolgen heeft voor de toekomst van mijn dorp. Het dorp Meeden heeft toen variant 6 is 
bedacht vlak voor de provinciale verkiezingen alle lasten gekregen, en geen lusten. en in 
variant 7 is een groot deel van variant 6 overgenomen. 
Hier is in mijn ogen niet goed naar gekeken. 

Hiernaast ben ik ook van mening dat er nog eens kritische gekeken moet worden naar 
variant 6 en 7 want bij variant 6 en 7 staan er turbines op plekken die in de oorspronkelijke 
plannen voor het windpark niet waren bestempeld als zoekgebied voor het windpark N33. 
Waardoor de gehele procedure in mijn ogen niet goed is verlopen en omwonenden die een 
huis hebben gekocht in Meeden en die op de hoogte waren van variant 1t/m5 nu in een 
situatie zijn beland dat er windmolens komen op een locatie die niet bestemd was voor 
windenergie. Hierbij doel ik op het gebied achter de dorpskern van Meeden. Als dit bekend 
was geweest had ik mijn woning niet gekocht en ik vind dan ook dat mij schade in mijn 
leefplezier is aangedaan door dat de procedure niet op een eerlijke manier is gevolgd. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja door dat er gekozen is voor variant 7 word mijn huis minder waard, ik woon straks 
opeens naast een enorm industrieterein met 27 turbines van 200 meter hoog. Ook is mijn 
huis hierdoor minder makkelijk te verkopen. Ik ben van mening dat ik tegemoet gekomen 
moet worden in de geleden schade. Nu bestaat er planschade. maar om dit in te dien moet 
ik een bedrag betalen, ook moet ik iemand inhuren om mij te helpen bij het goed indienen 
van planschade. Ik ben van mening dat het oneerlijk is dat ik moet betalen aan de ene 
overheid (gemeente) om iets in te dienen dat door de andere overheid (het rijk) is 
veroorzaakt. ik vind dat de overheid mij tegemoet moet komen. en dat het gratis moet zijn 
om mijn planschade in te dienen waarbij ik hulp moet krijgen van een deskundige die 
betaald word door de overheid. Ook vind ik dat variant 7 net als variant 6 ongeldig zijn 
omdat deze erop het laatste moment zijn door gedrukt. en toen ik onze woning kocht er nog 
geen sprake was van windmolens vlak achter mijn huis. Toen waren alleen variant 1 t/mS in 
beeld en d ie hadden geen windmolens achter de dorpskern van Meeden. 

ik vind en betreur tevens dat door de gehele procedure en de starre manier waarop deze 
door het rijk is gevolgd de gemoederen in mijn dorp hoog zijn opgelopen. 
Ik vind het erg dat boeren met grond posities ruzie heb ben met dorpsgenoten omdat ik 
gezien het geld dat ze voor een turbine krijgen wel begrijp dat ze akkoord gaan. ik denk dat 
iedereen zo'n bedrag zou accepteren. ik verwijt de boeren dan ook niks. ik vind het erg dat 
er ruzies zijn geweest tussen buren. ik vind het erg dat er gevaarlijke betonnen projectielen 
in het land van windboeren zijn gegooid. ik vind het erg dat een actievoerder waarvan niet is 
bewezen dat hij er ook maar iets mee te maken had is bedreigt en naar eigen zeggen ook is 
mishandeld door een windboer. Ik vind dat de hele procedure de leefbaarheid en de 
gezelligheid in een mooi dorp als Meeden enorme schade heeft aangedaan, en ik maak mij 
zorgen over hoe het gaat als de turbines er staan omdat enkelen erg fanatiek, of emotioneel 
zijn. Ik maak mij zorgen over de leefbaarheid van mijn dorp door de 27 turbines die te dicht 
tegen een klein dorp aan staan in variant 7. ik overweeg hierdoor te verhuizen en Meeden te 
verlaten, maar de waarde van mijn huis is gezakt door de plannen en er staan al veel huizen 
te koop in Meeden. waarbij dit windpark een grote reden is. Ik vind het raar dat het dorp 
waar de meeste weerstand is voor het windpark. (Veendam hoor je bijvoorbeeld nooit op 1 
wethouder na die zelf vlak bij een turbine komt te wonen wat ik begreep.) de meeste lasten 
moet dragen. waardoor de samenleving is ontwricht en ik ben van mening dat alleen daarom 
al de eerste rij van het windpark bij Meeden er af moet. waarbij de 3 turbines bij de 
dorpskern van Meeden na mijn mening het grootste probleem zijn. (gezien van Westerlee op 
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de kaart zij dit de eerste 3. ) 

Tevens vind ik dat de compensatie die geboden word door gebiedsfondsen of wat er ook 
beslist word veelte laag zijn en niet in verhouding met wat enkele boeren ontvangen voor de 
turbines. ik vind dat door dat als je tegen het windpark bent niet de gelegenheid hebt om 
mee te praten als dorpsoperatie er te vroeg over deze potjes word gesproken waardoor 
gemeentes die nu veel verder van het windpark af liggen er met het geld van door lijken te 
gaan of een veel groter deel nemen dan wat redelijk is gezien hun afstand met het 
windpark. ik vind dat dit geld gebruikt moet worden voor de leefbaarheid in het dorp Meeden 
dat erg onder druk staat. en niet naar gemeentes etc moeten, maar naar het dorp zelf. Ze 
verhouding tussen de lusten en lasten moet eerlijk verdeeld zijn. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
1) Ik heb grote moeite met hoe deze variant 7 tot stand is gekomen. Ik vind het raar dat er 
5 varianten zijn voor een windpark. en dat er word gezegd dat er geen tijd is om tot een 
variant te komen waarbij ook de omgeving er mee kan leven. Ik vind het raar dat vele 
iniatieven van omwonenden / actiegroepen niet zijn gehoord omdat er geen tijd zou zijn. En 
dat er dan vlak voor de provinciale verkiezingen opeens zomaar een 6de variant kan komen. 
waarbij het dorp Meeden alle lasten draagt. en Veendam en Ommelanderwijk 2 gebieden 
met veel meer stemgerechtigden dan in Meeden opeens volledig worden ontzien. 
Ik vind het raar dat er in variant 6 en variant 7 een gebied is aangewezen voor windturbines 
wat geen gebied voor windturbines was. Dit wekt in iedergeval de indruk dat er nu een 
variant ligt die er is gekomen omdat politici zich zorgen maakte om de verkiezingen en hun 
stemmen, en dat variant 6 en 7 niet de beste varianten zijn voor dit windpark. en dat er niet 
is gekeken hoe de afstand tot het dorp Meeden zo groot mogelijk gemaakt kon worden. 
Ik ben ook heel benieuwd wat een rechter van deze tot procedure vind. 

2) Ik heb er moeite mee dat er door de actiegroepen via de wet openbaar bestuur gevraagd 
is om de afspraken die de provincie groningen met RWE gemaakt heeft openbaar te maken. 
en dat bijna alles van die stukken zwart is gemaakt, waardoor er geen openheid is gegeven 
waarom RWE opeens in variant 6 en 7 zo veel windturbines heeft gekregen waar dit in 
variant 1 t/mS niet zo was. Ik ben van mening dat voor de openheid en transparantie dit 
onderzocht moet worden en dat alle afspraken incl het document dat in het dag blad van het 
Noorden heeft gestaan waar alles in onleesbaar was gemaakt openbaar moet worden 
gemaakt. 
Ik ben van mening dat in een democratie de omgeving van een megawindpark mag weten 
hoe de plannen tot stand zijn gekomen en dat dit niet in achterkamers beslist mag worden. 
bron: 
http://www. menterwolde. info/rubrieken/wind park-meeden/storm-meeden :-wind park-n33-b 
evi ndt-zich-in-een-hele-g rote-beerput/ 

3) Ik vind het storend dat het rijk er voor heeft gekozen dat bij de recente bijeenkomsten 
geen mogelijkheid heeft geboden om met omwonenden een algemene discussie te houden 
over het windpark maar voor een inloop avond te kiezen. Ik ben van mening dat het Rijk bij 
dit windpark in discussie had moeten gaan met omwonenden, jaren geleden al. ook vind ik 
het heel erg raar dat als het grootste gedeelte van de turbines bij Meeden word geplaats de 
bijeenkomst dan in Veendam is. Terwijl ook in Meeden een dorpshuis is waar dit gehouden 
had kunnen worden. ik vind dat van de 2 inloop avonden 1 in Meeden had moeten zijn. ik 
vind dat het Rijk op deze manier wederom aan toont dat ze de inwoners van het dorp 
Meeden niet serieus nemen. en dat ze voor de makkelijke weg kiezen en omwonenden 
negeren. ook vind ik dat er geen rekening is gehouden met mensen die minder makkelijk in 
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Veendam kunnen komen. Ik ben van mening dat bij projecten die zo'n extreme invloed 
hebben op de omgeving de discussie aangegaan moet worden, en de informatie verstrekt 
moet worden in het dorp zelf. Ik vind dat de overheid nu laf angstig en te gemakkelijk heeft 
gehandeld, en geen respect heeft getoond naar omwonenden. 

4) Een hoge ambtenaar heeft in een gesprek met actievoerders het volgende letterlijk 
gezegd. 
'De Rijkscoördinatieregeling is er gekomen om dingen tegen de zin van mensen door te 
drukken.' 
De ambtenaar is na wat ik begreep na deze eerlijke ontboezemingen gelijk ontslagen of in 
een andere functie gezet. ik vind dit schokkend". en het bevestigd wat  ook al 
heeft gezegd over de procedure met de rijkscoördinatie regeling. Ik vind dat minister Kamp 
hierdoor misbruik maakt van zijn macht en dat het hele proces opnieuw moet, maar dan op 
een manier wat past bij een democratie. 
'De Rijkscoördinatieregeling is er gekomen om dingen tegen de zin van mensen door te 
drukken.' 
http://www. rtvnoord. nl/ n ieuws/15077 8/Schokkend e-uitspra ken-hoge-ambtenaar-Kamp-zijn 
-stiekem-opgenomen Het is de zoveelste bevestiging dat bij dit windpark de omgeving nooit 
op een serieuze manier is betrokken zo als de rijkscoordinatieregeling overigens wel bedoeld 
was, er word een loopje genomen met het idee waarmee de rijkscoordinatieregeling destijds 
is ingevoerd. wat er ook voor heeft gezorgd dat er geen draagvlak is. want de meeste 
mensen zijn niet tegen een windpark bij Meeden zijn zich bewust van de noodzaak van 
schone energie, maar hebben problemen met de hele procedure en het extreme aantal 
turbines op een te kleine afstand van het dorp. 

5) Ik vind het raar, dat als er een doelstelling gehaald moet worden en actievoerders met 
een iniatief komen voor zonnepanelen, een vorm van Energie die steeds goedkoper word, 
maar ook steeds meer energie opleverd dat hier nooit serieus naar is gekeken door de 
overheid, en dat er niet voor is gekozen om een deel van de turbines te verwijderen en te 
vervangen voor zonne-energie zo dat het zelfde aantal megawatt gehaald kan worden met 
minder turbines. 

6) Ik vind het vervelend dat de huidige gedeputeerd mvr Homan haar handen van het 
windpark heeft afgetrokken en voor de gemakkelijke politieke weg is gegaan waardoor de 
provincie geen invloed meer heeft kunnen uitoefenen op het windpark. ik vind dat de 
provincie daardoor de belangen van omwonenden heeft geschaad. maar ik vind ook dat als 
de gedeputeerde van de provincie heel duidelijk aangeeft ze zich niet in de gang van zaken 
van het windpark kan vinden en daar door geen verantwoordelijkheid wil dragen dat de 
minister dan de plicht heeft om tot een oplossing te komen door te luisteren naar de 
grootste problemen en met een oplossing te komen dat heeft de minister nu niet gedaan en 
dat vind ik kwalijk. En ik hoop dan ook dat hij met deze zienswijze alsnog de grootste 
pijnpunten gaat oplossen en tot een betere variant voor het dorp Meeden komt. 

Ik zou willen dat er bij de definitieve versie van het windpark de volgende artikelen worden 
doorgelezen en worden mee genomen in de afweging: 
https://www.powned.tv/artikel/het-is-nu-oorlog-hier-in-meeden (ik vind vooral dit heel erg 
erger dan de turbines zelf) 
http://www.menterwolde.info/nieuws/windpark-n33-meeden/ (alle artikelen in deze rubriek 
geven het draag vlak weer en wat er leeft bij de regio. 
http://www. rtvnoord. nl/ n ieuws/15077 8/Schokkend e-uitspra ken-hoge-ambtenaar-Kamp-zijn 
-stiekem-opgenomen 
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Tot slot wil ik zeggen dat ik door de hele procedure die ik gevolgd heb erg teleurgesteld ben 
in de politiek en de overheid en ook geen vertrouwen meer heb in de overheid. mij is 
duidelijk geworden dat als er grote belangen of belangen met meer geld zijn dat je dan als 
omwonende de dupe bent en niet serieus naar de problemen van omwonenden word 
gekeken. ik had in een democratie een democratischer besluitvorming met omwonden 
verwacht en vind de hele procedure van windpark Meeden een voorbeeld van hoe het niet 
moet, en hoe de doelstellingen voor groene energie nooit worden gehaald. Ik ben van 
mening dat je omwonenden moet betrekken bij de doelstelling en niet moet negeren en ben 
bang dat dit windpark in deze vorm geen reclame gaat worden voor windenergie en ook de 
draagvlak voor toekomstige projecten flink doet verminderen door dat de onvrede er straks 
blijft als het windpark er staat en variant 7 de onderlingen verhoudingen in het dorp niet 
doen oplossen waardoor ik bang ben dat Meeden nog lang in het nieuws blijft komen. (net 
als Windpark Houten) op een negatieve manier. Of ik hier dan nog woon weet ik niet. Maar 
ik vind het wel jammer hoe het rijk met dit hele plan is omgegaan. en ben van mening dat 
als wind park N33 niet onder de rijkscordinatieregeling was gevallen dat er dan nu een beter 
plan met veel meer draagvlak was geweest. Je houd altijd tegenstanders maar de weerstand 
was dan lang niet zo groot geweest als nu. Omdat mensen zich geschofeerd voelen en niet 
serieus genomen. en omdat er niet is gekeken wat 27 turbines vlak bij het dorp Meeden van 
200M hoog doen met het dorp en de leefbaarheid. 

Maar het is nog niet te laat, door de eerste rij er vanaf te halen (of in iedergeval de 3 

turbines het dichts bij de dorpskern) is de afstand enorm te vergroten wat enorm ten goede 
komt van de leefbaarheid. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Windpark N33 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Veendam : 2-10-2016 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Omdat het mij dit duidelijk is of mijn mail goed aangekomen is doe ik u voor de zekerheid ook maar 

per post mijn reactie op uw kennisgeving Windpark N33 . 

Ik woon in de . 

Blijkens uw gegevens krijg ik links en rechts aan de voorkant van mijn woningtwee locaties met 

windmolens. 

Dat is schadelijk voor mijn gezondheid en de waarde van mijn woning. De windmolens hebben een 

disproportionele omvang en zullen voor geluidsoverlast en uitzichtvervuiling zorgen. 

Ik heb nu een spoor, een verdubbelde N33, een motorcrossbaan binnen een straat van 1,5 kilometer 

voor de deur en daar komen dan ook nog twee windmolens locaties bij. Dat is teveel van het goede. 

Ik snap dat we andere energievormen moeten zoeken maar zo dichtbij Veendam twee locaties 

neerzetten is m.i. onverantwoord. 

M.i. heeft u onvoldoende rekening met genoemde zaken gehouden bij de locatiebepaling en schaadt 

u straks mijn gezondheid en financiën. Tevens plaats u deze molens op de randen van het aardgas 

gebied en neemt u daarmee ook onverantwoorde risico's. 

Hoogachtend, 
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Verzonden: Dinsdag 25 oktober 2016 22:15 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Als je aanhanger bent van de gehanteerde visie, dan is er geen onjuistheid te vinden"""". 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Mijn belang is dat ik naast dat er aard bevingen onder mij huis kunnen plaatsvinden er ook 
nog zout gewonnen wordt in het gebied waar we wonen, dat zijn al 2 bedreigingen die 
actueel zijn. Als er dan ook nog eens grote lawaai molen bijkomen dan worden we nogmaals 
bedreigd in ons woongenot. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Als de molens langs de N33 geplaatst worden is het aannemelijk dat we er geluidshinder van 
ondervindt 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Als de molen meer naar de A7 geplaatst worden zo'n 4 kilometer noordelijk dan heeft 
niemand er hinder van, want de A7 produceert met zijn verkeer al genoeg lawaai. 

Reactie 
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Veendam,li-JtJ- 2. "'6 

Aan Zijne Excellentie de minister van Economische zaken, 
2 6 OKT 2018 

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van grote windmolens langs de N33 dienen wij een 
zienswijze in tegen het Windmolenplan N33. 

In de eerste plaats zijn wij van mening dat de geplande windmolens te dicht bij de woonbebouwing 
van de gemeente Veendam c.q. de inliggende dorpen staan. Overlast zoals geluid en slagschaduw zijn 
als gevolg daarvan niet uit te sluiten. 

In de tweede plaats vinden wij dergelijke grote windmolens planologisch gezien niet passend in het 
Veenkoloniale landschap. De molens staan scheef of haaks geplaatst op de unieke landschapsstructuur 
van wijken en sloten in deze omgeving. 

Deze zienswijze lichten wij nader toe met de volgende argumenten: 

Het plan om langs het industriegebied aan de N33 windmolens van ca. 30 meter hoogte te 
plaatsen dateert van begin jaren negentig. De provincie heeft dit destijds in haar Provinciaal 
Omgevingsplan opgenomen in het kader van energieopwekking voor de industrie. De tijden zijn 
echter veranderd. De geplande windmolens zijn nu ca. 150 meter hoog, tot 200 meter 
tiphoogte. Ter vergelijking, de Martinitoren is slechts 97 meter hoog. De geplande totale 
energieopwekking is nu boven de lOOMW en valt daarmee onder de Rijksregeling. 
Als gevolg daarvan voegden een aantal energiemaatschappijen de daad bij het woord en legden 
concessies vast met grondeigenaren. Daarmee is in hoofdzaak de locatie zowel financieel m.b.t. 
planschade als ook m.b.t. de zeggenschap van gemeenten en het draagvlak van de bevolking 
op slot gezet. Een planmatige inschattingsfout is hierop Z-Oflder-mee-r Yan toepassÎf'lg. Git-had 
hersteld kunnen worden, echter tot op heden zonder resultaat. 
Wij, bewoners van Veendam en omstreken, zullen als de zon schijnt last hebben van 
slagschaduw. Daarnaast met name 's avonds en 's nachts last hebben van een hinderlijk licht 
en laag frequent geluid. Ook is er sprake van aantasting van de woonomgeving waardoor het 
risico op een verlaging van de verkoopprijs van onze woningen in het verschiet ligt. 
Compensatie van deze overlast in financiële zin weegt hier bij lange na niet tegenop. 
Daarnaast zullen de Windmolens een onaanvaardbaar effect hebben op de structuur van en het 
zicht op het Veenkoloniale landschap. Van bovenaf is duidelijk de Veenkoloniafe structuur met 
wijken en kanalen, ontstaan in de periode van vervening, te herkennen. Het plaatsen van 
windmolens in dit landschap zal planologisch gezien afbreuk doen aan dit historisch unieke 
karakter. 
Kortom, het draagvlak vanuit de bevolking voor dit plan ontbreekt. De generatie na ons in 
Veendam zal worden gedomineerd door dit "Kampdrama". Plaatsing van dergelijke windmolens 
zo dicht bij woonbebouwing en in een planologisch uniek landschap is daarom onverantwoord 
en vooral ondoordacht. Er zijn aan provincie en Rijk verschillende alternatieve locaties 
aangereikt, echter zonder resultaat. 

Graag zouden we zien dat alternatieven m.b.t. locatie en/of andere vormen van energiebronnen alsnog 
nader worden onderzocht. 

Naam en adres: 

Handtekening. 
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BEI Inspraak windmolenpark N33, 

Postbus 248, 

2250 AE Voorschoten. 

T.a.v. Dhr. Drs.H. Kamp, 

Minister van Economische zaken 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

Onderwerp 

Windmolenpark N33 

Ons kenmerk 

Doorkiesnummer 

Geachte excellentie, geachte heer Kamp, 

2 6 OKT 2016 

Datum Bijlage(n) 

24 oktober 2016 

Email 

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van grote windmolens langs de N33 

dienen wij een zienswijze in tegen het Windmolenplan N33. 

In de eerste plaats zijn wij van mening dat de geplande windmolens te dicht bij de 

woonbebouwing van de gemeente Veendam c.q. de inliggende dorpen staan. 

Overlast zoals geluid en slagschaduw zijn als gevolg daarvan niet uit te sluiten. 

In de tweede plaats vinden wij dergelijke grote windmolens planologisch gezien 

niet passend in het Veenkoloniale landschap. De molens staan scheef of haaks 

geplaatst op de unieke landschapsstructuur van wijken en sloten in deze omgeving. 

Deze zienswijze lichten wij nader toe met de volgende argumenten: 

- Het plan om langs het industriegebied aan de N33 windmolens van ca. 30 meter 

hoogte te plaatsen dateert van begin jaren negentig. De provincie heeft dit destijds 

in haar Provinciaal Omgevingsplan opgenomen in het kader van energieopwekking 

voor de industrie. De tijden zijn echter veranderd. De geplande windmolens zijn nu 

ca. 150 meter hoog, tot 200 meter tiphoogte. Ter vergelijking, de Martinitoren is 
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slechts 97 meter hoog. De geplande totale energieopwekking is nu boven de 100 

MW en valt daarmee onder de Rijkscoördinatie regeling. 
- Als gevolg daarvan voegden een aantal energiemaatschappijen de daad bij het 

woord en legden concessies vast met grondeigenaren. Daarmee is in hoofdzaak de 
locatie zowel financieel m.b.t. planschade als ook m.b.t. de zeggenschap van 
gemeenten en het draagvlak van de bevolking op slot gezet. Een planmatige 
inschattingsfout is hierop zonder meer van toepassing. Dit had hersteld kunnen 
worden, echter tot op heden zonder resultaat. 
- Wij, bewoners van Veendam en omstreken, zullen als de zon schijnt last hebben 
van slagschaduw. Daarnaast met name 's avonds en 's nachts last hebben van een 
hinderlijk licht en laag frequent geluid. Ook is er sprake van aantasting van de 
woonomgeving waardoor het risico op een verlaging van de verkoopprijs van onze 
woningen �n bet v�rsçhl_et_li.gt. Comp���-a�ie van �ze �verlast in financi�le..zin 
weegt hier bij lange na niet tegenop. 
- Daarnaast zullen de Windmolens een onaanvaardbaar effect hebben op de 
structuur van en het zicht op het Veenkoloniale landschap. Van bovenaf is duidelijk 
de Veenkoloniale structuur met wijken en kanalen, ontstaan in de periode van 

vervening, te herkennen. Het plaatsen van windmolens in dit landschap zal 
planologisch gezien afbreuk doen aan dit historisch unieke karakter. 
- Kortom, het draagvlak vanuit de bevolking voor dit plan ontbreekt. De generatie 

na ons in Veendam zal worden gedomineerd door dit "Kampdrama". Plaatsing van 
dergelijke windmolens zo dicht bij woonbebouwing en in een planologisch uniek 
landschap is daarom onverantwoord en vooral ondoordacht. Er zijn aan provincie 
en Rijk verschillende alternatieve locaties aangereikt, echter zonder resultaat. 

Graag zouden we zien dat alternatieven m.b.t. locatie en/of andere vormen van 
energiebronnen alsnog nader worden onderzocht. 

Naam en adres: 

Handtekening 
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Verzonden: Woensdag 26 oktober 2016 22:45 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Gezien de inhoud van de Bijlagen is het gehele project Windpark N33 een grote onjuistheid. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie Bijlagen 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Vol trots meldt de overheid afgelopen zomer op o.a. de site van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) het volgende: 

1. een ongekend grote sprong voorwaarts in de opwekking van duurzame energie en 
daarmee in het behalen van de doelen uit het energieakkoord, 
2. 2,7 miljard euro minder subsidiegeld nodig dan begroot, 
3. doelstelling kostenbesparing voor 2023 al in 2016 gerealiseerd, 
4. stijging werkgelegenheid door windparken op zee, 
5. lagere elektriciteitsprijs windenergie op zee. 

Ik las bijgaande artikelen en vroeg mij meteen af: als dit project met een enorme 
energieproductiecapaciteit (5.000.000 huishoudens) zo succesvol en goedkoop is, waarom 
wil nota bene de Overheid dan nog 'al dat gedoe' met relatief kleinschalige kostbare 
energieopwekking dmv windmolenparken op land? Plaats dan wat extra, grotere windmolens 
op zee bij. 

Op grond van beide artikelen is er géén enkele grond meer om windparken op land te 
bouwen!! 
Dat businessmodel is inmiddels (sterk) achterhaald! 
Bovendien is windenergie als energ ieopwekkingsmethode al achterhaald! 

De Bijlagen zijn te bereiken via de volgende URL's: 

- http ://www.rvo.nl/actueel/nieuws/dong-energy-wint-eerste-tender-wind park-borssele 
- http://fd.nl/ondernemen/1158929/dong-wint-tender-en-gaat-wind park-borssele-aanleggen 
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DONG Energy wint eerste tender 
windpark Borssele 

Gepubliceerd op: 4 juli 2016 

1 Gevvijzigd op: 22 augustus 2016 

Dinsdag 5 juli 2016 maakte de minister van Economische Zaken bekend dat het Deense 
bedrijf DONG Energy Borssele 1 B.V. de winnaar is van de eerste tender voor kavels I en 
II van het windenergiegebied Borssele voor de Zeeuwse kust. Van alle 38 biedingen 
bracht DONG Energy Borssele 1 B.V. het laagste bod uit - met gemiddeld: 7,27 cent per 
kilowattuur. 

Van de 5 miljard euro subsidie beschikbaar wordt maximaal 2,3 miljard euro subsidie 
gebruikt voor het eerste windpark voor de kust van Borssele. Het windenergiegebied 
Borssele is het eerste van de drie grote windenergiegebieden die worden gerealiseerd in 
de Nederlandse Noordzee. De windparken die daar komen, wekken samen in 2025 

genoeg stroom op voor 5.000.000 huishoudens. 

Dit betekent een ongekend grote sprong voorwaarts in de opwekking van duurzame 
energie en daarmee in het behalen van de doelen uit het energieakkoord. 

RVO.nl - nieuwe tenderpak 
Voor de realisatie van de windparken is gekozen voor een nieuwe tenderaanpak in de 
SDE+, waarbij de partij die het scherpste bod doet, de toezegging voor subsidie en de 
vergunning krijgt om te bouwen. Het Bureau Energieprojecten begeleidde de 
vergunningprocedures. Een team van experts - speciaal samengesteld - beoordeelde en 
woog alle biedingen. 

Daarnaast zorgde RVO.nl dat potentiële bouwers de beschikking kregen tot alle 
achtergrondinformatie om een zo scherp mogelijk voorstel te doen. Veelal was daarvoor 
nieuw onderzoek nodig. Bijvoorbeeld exacte beschrijving van de windgebieden, golfslag, 
windsnelheden, bodemgegevens, tot en met informatie over scheepswrakken en 
onontplofte vliegtuig bommen uit de Tweede Wereldoorlog. 
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Verzonden: Maandag 31 oktober 2016 20: 28 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
-aantasting open GroningerNeenkoloniaal landschap 
-horizonvervuiling 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
In aanvulling op mijn eerder ingediende Zienswijze met registratienummer 4D-OB-0017 het 
volgende: 

1. Doelstelling windenergie zijn al gehaald. Dong heeft nu al meer offshore-windmolens in de 
Noordzee staan dan de hele Nederlandse doelstelling tot 2020. 
2. Het prijsverschil van offshore-windenergie met andere energiebronnen wordt zienderogen 
kleiner. 
3. De offshore technieken ontwikkelen zich snel. 
4. De traditionele energiebedrijven moeten/willen investeren in de offshore-windsector. 
5. Sterke verwachte groei in de offshore-windsector. 

Het zou daarom een historische fout zijn om nu nog windmolens op land te plaatsen! 

Reactie 
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BEI, lnspraakpunt N33 

Postbus 248 

2250AE Voorschoten 

26 OKT lD 

Veendam, 21-10-2016 

Aan Zijne Excellentie de minister van Economische zaken, 

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van grote windmolens langs de N33 dienen wij een 
zienswijze in tegen het Windmolenplan N33. 

0018 . 

In de eerste plaats zijn wij van mening dat de geplande windmolens te dicht bij de woonbebouwing 
van de gemeente Veendam c.q. de inliggende dorpen staan. Overlast zoals geluid en slagschaduw zijn 
als gevolg daarvan niet uit te sluiten. 

In de tweede plaats vinden wij dergelijke grote windmolens planologisch gezien niet passend in het 
_._veenkoloniale landschap. De molens staan scheef of haaks geplaatst op de unieke landschapsstructuur 

Jan wijken en sloten in deze omgeving. 

Deze zienswijze lichten wij nader toe met de volgende argumenten: 

Het plan om langs het industriegebied aan de. N33 windmolens van ca. 30 meter hoogte te 
plaatsen dateert van begin jaren negentig. De provincie heeft dit destijds in haar Provinciaal 
Omgevingsplan opgenomen in het kader van energieopwekking voor de industrie. De tijden zijn 
echter veranderd. De geplande windmolens zijn nu ca. 150 meter hoog, tot 200 meter 
tiphoogte. Ter vergelijking, de Martinitoren is slechts 97 meter hoog. De geplande totale 
energreopwekking is nu uoven de lOOViW er. vcsit dè:tärmee onder de Rijksregeling. 
Als gevolg daarvan voegden een aantal energiemaatschappijen de daad bij het woord en legden 
concessies vast met grondeigenaren. Daarmee is in hoofdzaak de locatie zowel financieel m.b.t. 
planschade als ook m.b.t. de zeggenschap van gemeenten en het draagvlak van de bevolking 
op slot gezet. Een planmatige inschattingsfout is hierop zonder meer van toepassing. Dit had 
hersteld kunnen worden, echt�r tot op heden zonder resultaat. 
Wij, bewoners van Veendam en omstreken, zullen als de zon schijnt last hebben van 
slagschaduw. Daarnaast met name 's avonds en 's nachts last hebben van een hinderlijk licht 
en laag frequent geluid. Ook is er sprake van aantasting van de woonomgeving waardoor het 

.- risico op een verlaging van de verkoopprijs van onze woningen in het verschiet ligt. 
Compensatie van deze overlast in financiële zin weegt hier bij lange na niet tegenop. 
Daarnaast zullen de Windmolens een onaanvaardbaar effect hebben op de structuur van en het 
zicht op het Veenkoloniale landschap. Van bovenaf is duidelijk de Veenkoloniale structuur met 
wijken en kanalen, ontstaan in de periode van vervening, te herkennen. Het plaatsen van 
windmolens in dit landschap zal planologisch gezien afbreuk doen aan dit historisch unieke 
karakter. 
Kortom, het draagvlak vanuit de bevolking voor dit plan ontbreekt. De generatie na ons in 
Veendam zal worden gedomineerd door dit "Kampdrama". Plaatsing van dergelijke windmolens 
zo dicht bij woonbebouwing en in een planologisch uniek landschap is daarom onverantwoord 
en vooral ondoordacht. Er zijn aan provincie en Rijk verschillende alternatieve locaties 
aangereikt, echter zonder resultaat. 

Graag zouden we zien dat alternatieven m.b.t. locatie en/of andere vormen van energiebronnen alsnog 
nader worden onderzocht.

Naam en adres: 

Handtekenin : 
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�inisterie van Economische Zaken 

Bezuidenhoutseweg 73 

2�94 AC Den Haag 

Betreft: bezwaar tegen het Windmolenplan N33 

Aan Zijne Excellentie de minister van Economische zaken. 

0018 

Veendam: 20 oktober 2016 

Wij dienen een zienswijze (bezwaar) in tegen het Windmolenplan N33 zo dicht bij de woonbebouwing van 

Veendam. 

Het plan om op het industrie gebied langs de N 33 begin jaren negentig is door de provincie gekozen toen 

de windmolens ca. 30 meter hoog waren en ook omdat industrie veel energie nodig heeft. 

Het plan om op het industriegebied langs de N33 win.dmolens van ca. 30 meter hoogte te plaatsen dateert 

van begin jaren negentig. 

Tijden zijn veranderd, de windmolens zijn ca 150 meter, tot 200 meter tiphoogte. 

De Martinitoren is 97 meter hoog. 

De provincie wil dit nu ook niet, maar dit rijkscoördinatie regeling project zet het provinciebestuur 

buitenspel. 

De ministers en Tweede Kamer coalitiepartijen willen, tot nu toe, niets weten van overlast 

voor de woonomgeving. 

De Veendammer bevolking wil meewerken aan duur�ame energie, maar dan op plekken die minimale 

overlast geven en die zijn er meerdere in onze provincie" 

Wij, bewoners van Veendam, zullen 365 dagen per jaar slagschaduw, 's avonds en 's nachts hinderlijk licht, 

laag frequent geluid en aantasting van de woonomgeving ervaren. 

Plaatsing van zulke windmolens zo dicht bij woonbebouwing is onverantwoord en vooral ondoordacht 

temeer omdat 3 km. oostelijker een open gebied aanwezig is . 

o Veendam zal voor Nederlanders een naamsverandering krijgen omdat de windmolens onze plaats 
0 overheersen. Het draagvlak voor dit plan ontbreekt. 

0= De generatie na ons in Veendam zal worden gedomineerd door dit Kampdrama . 
... = 

� 
� 

:= Veendam: datum :20/10 _ 

... __ 

..... _ -
1.11 ---

·� 
!!!!!!!!!!! 

Naam en adres: 



Veendam 26 oktober 2016 

Betreft: Plaatsing windmolens N33 

2 8 OKT 2016 

Aan Zijne Excellentie de minister van Economische zaken, 

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van grote windmolens langs de N33 dienen wij een zienswijze in 
tegen het Windmolen plan N33. 

In de eerste plaats zijn wij van mening dat de geplande windmolens te dicht bij de woonbebouwing van de 
gemeente Veendam c.q. de inliggende dorpen staan. Overlast zoals geluid en slagschaduw zijn als gevolg 
daarvan niet uit te sluiten. 

In de tweede plaats vinden wij dergelijke grote windmolens planologisch gezien niet passend in het 
Veenkoloniale landschap. De molens staan scheef of haaks geplaatst op de unieke landschapsstructuur van 
wijken en sloten in deze omgeving. 

Deze zienswijze lichten wij nader toe met de volgende argumenten: 

0020 

- Het plan om langs het industriegebied aan de N33 windmolens van ca. 30 meter hoogte te plaatsen dateert 
van begin jaren negentig. De provincie heeft dit destijds in haar Provinciaal Omgevingsplan opgenomen in het 
kader van energieopwekking voor de industrie. De tijden zijn echter veranderd. De geplande windmolens zijn nu 
ca. 150 meter hoog, tot 200 meter tiphoogte. Ter vergelijking, de Martinitoren is slechts 97 meter hoog. De 
geplande totale energieopwekking is nu boven de 100 MW en valt daarmee onder de Rijkscoördinatie regeling. 
- Als gevolg daarvan voegden een aantal energiemaatschappijen de daad bij het woord en legden concessies 
vast met grondeigenaren. Daarmee is in hoofdzaak de locatie zowel financieel m.b.t. planschade als ook m.b.t. 
de zeggenschap van gemeenten en het draagvlak van de bevolking op slot gezet. Een planmatige 
inschattingsfout is hierop zonder meer van toepassing. Dit had hersteld kunnen worden, echter tot op heden 
zonder resultaat. 
- Wij, bewoners van Veendam en omstreken, zullen als de zon schijnt last hebben van slagschaduw. Daarnaast 
met name 's avonds en 's nachts last hebben van een hinderlijk licht en laag frequent geluid. Ook is er sprake 
van aantasting van de woonomgeving waardoor het risico op een verlaging van de verkoopprijs van onze 
woningen in het verschiet ligt. Compensatie van deze overlast in financiële zin weegt hier bij lange na niet 
tegenop. 
- Daarnaast zullen de Windmolens een onaanvaardbaar effect hebben op de structuur van en het zicht op het 
Veenkoloniale landschap. Van bovenaf is duidelijk de Veenkoloniale structuur met wijken en kanalen, ontstaan 
in de periode van vervening, te herkennen. Het plaatsen van windmolens in dit landschap zal planologisch 
gezien afbreuk doen aan dit historisch unieke karakter. 
- Kortom, het draagvlak vanuit de bevolking voor dit plan ontbreekt. De generatie na ons in Veendam zal worden 
gedomineerd door dit "Kampdrama''. Plaatsing van dergelijke windmolens zo dicht bij woonbebouwing en in een 
planologisch uniek landschap is daarom onverantwoord en vooral ondoordacht. Er zijn aan provincie en Rijk 
verschillende alternatieve locaties aangereikt, echter zonder resultaat. 

Graag zouden we zien dat alternatieven m.b.t. locatie en/of andere vormen van energiebronnen alsnog nader 
worden onderzocht. 

S&T Veendam 

Transportweg 76 

9645 KX Veendam 



Veendam, 2L- lQ- )d}Jb 

Aan Zijne Excellentie de minister van Economische zaken, 
2 8 OKT 2016 

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van grote windmolens langs de N33 dienen wij een 
zienswijze in tegen het Windmolenplan N33. 

0021 

In de eerste plaats zijn wij van mening dat de geplande windmolens te dicht bij de woonbebouwing 
van de gemeente Veendam c.q. de inliggende dorpen staan. Overlast zoals geluid en slagschaduw zijn 
als gevolg daarvan niet uit te sluiten. 

In de tweede plaats vinden wij dergelijke grote windmolens planologisch gezien niet passend in het 
Veenkoloniale landschap. De molens staan scheef of haaks geplaatst op de unieke landschapsstructuur 
van wijken en sloten in deze omgeving. 

Deze zienswijze. lichten wij nader toe met de volgende argumenten: 

Het plan om langs het industriegebied aan de N33 windmolens van ca. 30 meter hoogte te 
plaatsen dateert van begin jaren negentig. De provincie heeft dit destijds in haar Provinciaal 
Omgevingsplan opgenomen in het kader van energieopwekking voor de industrie. De tijden zijn 
echter veranderd. De geplande windmolens zijn nu ca. 150 meter hoog, tot 200 meter 
tiphoogte. Ter vergelijking, de Martinitoren is slechts 97 meter hoog. De geplande totale 
energieopwekking is nu boven de 100 MW en valt daarmee onder de Rijkscoördinatie regeling. 
Als gevolg daarvan voegden een aantal energiemaatschappijen de daad bij het woord en legden 
concessies vast met grondeigenaren. Daarmee is in hoofdzaak de locatie zowel financieel m.b.t. 
planschade als ook m.b.t. de zeggenschap van gemeenten en het draagvlak van de bevolking 
op slot gezet. Een planmatige inschattingsfout is hierop zonder meer van toepassing. Dit had 
hersteld kunnen worden, echter tot op hed�n zonder resultaat. 
Wij, bewoners van Veendam en omstreken,�zullen als de zon schijnt last hebben van 
slagschaduw. Daarnaast met name 's avon.�s en 's nachts last hebben van een hinderlijk licht 
en laag frequent geluid. Ook is er sprake van aantasting van de woonomgeving waardoor het 
risico op een verlaging van de verkoopprijs :Van onze woningen in het verschiet ligt. 
Compensatie van deze overlast in financiële zin weegt hier bij lange na niet tegenop. 
Daarnaast zullen de Windmolens een onaanvaardbaar effect hebben op de structuur van en het 
zicht op.het Veenkoloniale landschap. Van bovenaf is duidelijk de Veenkoloniale structuur met 
wijken en kanalen, ontstaan in de periode van vervening, te herkennen. Het plaatsen van 
windmolens in dit landschap zal planologisch gezien afbreuk doen aan dit historisch unieke 
karakter. ·: 
Kortom, het draagvlak vanuit de bevolking �oor dit plan ontbreekt. De generatie na ons in 
Veendam zal worden gedomineerd door dit "Kampdrama". Plaatsing van dergelijke windmolens 
zo dicht bij woonbebouwing en in een planoïogisch uniek landschap is daarom onverantwoord 
en vooral ondoordacht. Er zijn aan provincie en Rijk verschillende alternatieve locaties 
aangereikt, echter zonder resultaat. 

Graag zouden we zien dat alternatieven m.b.t. locatie en/of andere vormen van energiebronnen alsnog 
nader worden onderzocht. 

Naam en adres:   

   
. 

Handtekening. 

Naam en adres 

Handtekening 



Verzonden: Vrijdag 28 oktober 2016 10:59 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Par ticulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Zie mijn zienswijze (bijlage) 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie mijn zienswijze (bijlage) 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ik ben van mening een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang te 
hebben dat mij in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt 
geraakt door het inpassingsplan. Zie mijn zienswijze 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik wil hierbij nogmaals benadrukken dat er a. goede alternatieven zijn voor windenergie, b. 
dat er veel betere locatie voorstellen (gedaan) zijn waar niet op ingegaan is, en c. dat de 
huidige keuze meer dan ongewenst is voor heel veel omwonenden. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248, 
2250 AE Voorschoten 

Betreft: Mijn zienswijze op de ontwerpbesluiten m.b.t. het Windpark N33 

Westerlee, 27 oktober 2016 

Voordat ik mijn zienswijzen op de ontwerpbesluiten omschrijf, benadruk ik hierbij expliciet dat ik mij 
tegen het besluit keer om in het erfgoedwaardige landschap van het Oldambt en specifiek in het vrije 

gebied tussen Meeden, Scheemda en Westerlee een windpark te realiseren. 

Ik betreur daarbij de wijze van besluitvorming rondom het windpark N33, er wordt totaal voorbij 
gegaan aan de weerstand tegen dit windpark van vele omwonenden, o.a. veroorzaakt door het gebrek 

aan communicatie terwijl juist draagkracht de basis zou moeten zijn bij het tot stand komen van een 

democratisch besluit. Overheden zouden veel meer gebruik moeten maken van de motivatie van 
energiebewuste bewoners om draagvlak te creëren voor in dit geval lokale windparken. 

Verder vind ik het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling, een besluit dat zoals dat heel duidelijk 
gezegd werd), noodzakelijk is om dingen tegen de zin van de mensen door te drukken en waardoor ook 

de provincie en de gemeentes buitenspel gezet zijn), in deze kwestie moreel onjuist. Ik ben van mening 

dat besluiten van de overheid gebaseerd moeten zijn op een zorgvuldige afweging van belangen (dus 

hier ook van omwonenden) en op een correcte uitvoering van onderzoeken. Bovendien is het van belang 
dat besluiten aan alle eisen van zorgvuldig handelen voldoen. 
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Daarnaast verbaast het mij nog steeds dat aan de "motie Smaling", welke aangenomen is door de 
regering, om te komen tot een maatschappelijke kosten-batenanalyse m.b.t. de huidige en verwachte 

ontwikkelingen van energieopwekking uit zon en wind op land en daarbij het resultaat mee te wegen bij 

investeringsbeslissingen, geen of bijna geen gehoor gegeven is. Dit is, mede gezien de vele (burger)

initiatieven op dit gebied, zeer ondemocratisch en wekt enorm veel ongewenste wrevel op. 

Voor alle duidelijkheid benadruk ik hierbij nogmaals dat het indienen van deze zienswijze niet betekent 

dat ik ook instem met de realisatie van Windpark N33 of daarvoor voorwaarden zou dicteren, maar laat 
ook onverlet mijn recht om juridische procedures te starten tegen de realisatie van Windpark N33 

en/of tegen m.i. onzorgvuldig uitgevoerde besluiten. 

Mijn :zienswijze op het besluit t.a.v. Windpark N33 

1 Uit diverse onderzoeken is vastgesteld dat grootschalig gebruik van windenergie het klimaat danig in 

de war kan schoppen. De interactie tussen de hogere en lagere luchtlagen, als gevolg van het draaien 

van de wieken, kan er voor zorgen dat een deel van de door windmolens gebruikte windenergie opnieuw 
wordt aangevuld vanuit de hogere luchtlagen. Deze interactie kan mogelijk ook bij het windpark N33 

een ingrijpende ontregeling van het klimaat tot gevolg kunnen hebben. 
Duitse wetenschappers hebben berekend dat indien wereldwijd alle door fossiele energie opgewekte elektriciteit 
door windmolens zou worden opgewekt er op een globaal niveau absolute veranderingen worden geregistreerd die 
even ingrijpend zijn als bij een verdubbeling van de hoeveelheid C02 in de atmosfeer (800 ppm). 
Het gaat mij hierbij om mogelijk (mondiale) veranderingen in temperatuur, neerslag, wolkenvorming, 

windsnelheid en luchtdruk. Volgens mij is hier geen of tenminste toch onvoldoende rekening mee 

gehouden. 

2 Ik ben nog steeds van mening dat er meer aandacht en onderzoek zal moeten worden besteed aan de 

invloed van de windparken op flora en fauna. Een cluster van windturbines in de huidige omvang zal m.i. 

zeer negatieve gevolgen voor diverse vogelsoorten hebben. Ik denk hierbij aan de Grauwe Kiekendief 
maar ook aan de Kwartelkoning omdat met name deze laatste op de rode lijst staat. 

1 



3 Ook wordt m.i. onvoldoende meegenomen dat het "lage open landschap" zoals genoemd in het Provinciaal 

omgevingsplan van Groningen 2009-2013 (POP) een hoge landschappelijke waarde heeft en door de 

provinciale verordening bescherming geniet. Door de aanleg van het windpark N33 zal dit lage open 

landschap ernstig (voor zeker 20 jaar) worden aangetast. 

4 In de wet zijn normen voor geluid en slagschaduw vastgelegd. De huidige maximum norm voor geluid is 

47 dB bij dag en avond en 41 dB bij nacht. Deze wettelijke normering echter geeft geen enkele 

bescherming tegen de overlast voor mij als burger omdat de maximale geluidsbelasting berekend wordt 

op basis van de jaargemiddelde windsnelheid op de zogenaamde masthoogte van de windturbine. 
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De piekbelasting van het geluid zal daardoor vele malen hoger zijn. Verder wordt geluidshinder door 

windturbines door zowel pulserende als tonaal geluid gevormd. Onderzoek van de Rijks Universiteit 

Groningen naar het windpark bij Rhede (Dld) geeft aan dat men tot op 2 km afstand nog geluidsoverlast 

kan ervaren. Er is gemeten bij turbines met een as-hoogte van 98 meter en een rotordiameter van 70 

meter. Totale hoogte 133 meter. De turbines die langs de N33 gepland zijn hebben een hoogte van 

totaal 200 meter. Het geluidsoverlast van deze hogere masten is mogelijk nog groter en wordt m.i. 

zeer onderschat. Verder wordt er gesproken over laag frequent geluid, maar nergens lees ik iets over 

het feit dat dit "geluid" zich goed en ver voort kan planten via de lucht maar ook prima wordt 

doorgegeven via de grond en de materie in de grond. De ondergrondse infrastructuur bij het windpark 

is immens (denk alleen al aan de gasleidingen), daardoor kan het laagfrequente geluid (LFg) ver de regio 

"ingeslingerd" worden. Ik ben van mening dat het effect "laagfrequent geluid" nog steeds onvoldoende 

meegenomen is wat betreft de effecten op mens en dier. In dit licht acht ik het "Van den Berg" 

rapport van belang en de daarin beschreven (gezondheids)-effecten. Ik verwacht door het windpark 

negatieve gevolgen te ondervinden doordat de omgevings en levenskwaliteit verslechtert en hierdoor 

gezondheidsklachten kunnen ontstaan. 

5 Het is het mij ook niet duidelijk welke turbines er daadwerkelijk toegepast gaan worden. Volgens mij 

worden nu verschillende typen gewoon van de website van een leverancier geplukt op basis van het 

vermogen. Ik denk dan ook dat met informatie van referentie-turbines, de geluids- en schaduw

berekeningen gemaakt zijn terwijl er nergens een beredenering staat over de gevolgen van deze 

aannames zoals een eventuele foutenmarge in de contouren of de conclusies die getrokken worden t.a.v. 

laagfrequent geluid. Ik ben van mening dat uitgegaan moet worden van turbines met de best mogelijke 

techniek en de daarvan gerelateerde effecten. Uitgaan van de gemiddelden geeft een onjuist en 

misleidend beeld waarop moeilijk een zienswijze ingediend kan worden. 

6 Hoewel toegezegd is dat onderzocht zou worden of het mogelijk is om uitsluitend de verlichting op de 

windturbines/wieken te laten werken als er luchtverkeer in de nabijheid is, zie ik nog geen aanpassing 

(er zou volgens mij wel gewerkt worden aan een beleidslijn). In omringende landen wordt er wel met de 

negatieve effecten van de verlichting rekening gehouden. Zo heeft men in Duitsland de richtlijnen en 

aanbevelingen uit Annex 14 in nationale regelgeving vastgelegd. Duitsland heeft ook !CAO ('het 

Verdrag van Chicago') geratificeerd. Daardoor is het mogelijk dat de intensiteit van de verlichting 

aangepast wordt aan de actuele zichtomstandigheden. Met andere woorden: de minimum afstand 

waarop de windturbines zichtbaar zijn is geborgd. Bij goed zicht (zoals heldere nachten) kan dus de 

intensiteit van de verlichting worden verminderd. Deze vermindering is fors, wat niet verwonderlijk is 

omdat de lichten bij goed zicht over grote af standen zichtbaar zijn door de hoogte waarop ze zijn 

geplaatst. Maar het zou beter zijn als Nederland net als Canada een stapje verder gaat door radar toe 

te passen. Als er geen vliegtuig is, is er dus ook geen behoefte aan verlichting en dus ook geen hinder. 

Een radar bekijkt 24/7 de aanwezigheid en de route van vliegtuigen. Heeft een vliegtuig een koers 

gericht op of nabij een windturbine (op een relevante hoogte, dus niet de burgerluchtvaart op 10 

kilometer hoogte) gaat de verlichting tijdig aan. Radar is een bewezen techniek, die ook op vliegvelden 

wordt gebruikt. Deze toepassing lijkt mij logisch en vooral effectief op plekken waar maar beperkt 

vliegtuigen vliegen. In heel Nederland (en zeker in Groningen) is dat vooral 's nachts het geval, behalve 

bij een paar grote luchthavens. Ik verzoek u met nadruk bovenstaande mogelijkheid mee te nemen. 
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7 Naast hinder en technische aspecten, zijn er ook sociale aspecten aan te voeren tegen dit windpark. 

Een windpark zal zich op juiste wijze moeten verenigen met het overige landschap. 

Dijken, waterwerken en strakke graslanden zonder enige bebouwing in de buurt zijn voorbeelden 

hiervan. De impact van het windpark N33 met tiphoogten van ca. 200 meter zal tot zeker 30 km in de 

omtrek merkbaar zijn. Veendam, Menterwolde en Oldambt zullen breed uitzicht op het op het park 

krijgen wat naast hinder zijn weerslag zal hebben op het woongenot. Woningen worden hierdoor (nu al) 

minder waard, doordat mensen zich niet meer willen vestigen en juist alleen maar willen vertrekken 

(denk daarbij aan de jeugd die de dorpen verlaat). Dit zal niet bijdragen aan de leefbaarheid die op dit 

moment al hevig onder druk staat. Een windpark van deze omvang zal het teruglopen van de 

leefbaarheid dus alleen maar versterken! 

8 De realisatie van het windpark zal zoals eerder genoemd een direct negatief effect hebben op de 

waarde van onroerend goed in genoemde gemeenten en voor mij specifiek in de gemeente Oldambt. 

De makelaars in onze gemeenten hebben bij diverse gelegenheden aangegeven dat zij al ruimschoots 

merken dat de huizenmarkt in de regio op dramatische wijze slechter scoort dan de toch al slechte 

huizenmarkt in de rest van Nederland. Zij geven aan dat waardedaling ten gevolge van windparken niet 

te becijferen is in een percentage. De huizen worden simpelweg onverkoopbaar. In feite is de afweging 

ook simpel: twee identieke woningen met een identieke prijs staan te koop met één verschil, de ene 

woning heeft een vrij uitzicht, de tweede woning heeft één of meer windmolens in het uitzicht. Welke 

woning zou u zelf kiezen? 

Naast vermindering van woongenot hoop ik geen hinder van bijvoorbeeld (laagfrequent) geluid te 

krijgen maar verwacht wel zelf hierdoor schade te lijden, doordat ook mijn woning in waarde zal dalen 

en mogelijk zelfs onverkoopbaar wordt. Er wordt nog steeds totaal voorbij gegaan aan het feit dat 

huiseigenaren hiermee geconfronteerd worden. Met klem wil ik u dan ook verzoeken om, in een breed 

onderzoek, de gevolgen voor de woningmarkt, in de volle reikwijdte, in kaart te brengen en de 

uitkomsten daarvan mee te nemen. 

9 Hoewel er nog veel zaken tegen het windpark te benoemen zijn wil ik eindigen met een meer algemeen 

belang. Namelijk de invloed van het windpark op de toeristen in Oldambt. 

De economische kracht van dit gebied is gelegen in rust, ruimte, landelijke vergezichten, nachtelijke 

stilte en duisternis, dit alles vormt een belangrijke toeristische trekpleister. Maar wie boekt er straks 

nog een (korte)vakantie tussen de windmolens? Er is al veel geld gespendeerd in de bevordering van het 

toerisme maar wat betekent de aanwezigheid van windparken voor het aantal boekingen in hotels en 

bed & breakfasts en wat is er bekend over gebieden waar deze turbines al staan t.a.v. afname toerisme 

en mogelijkheden voor het ontplooien en rendabel maken van toeristische activiteiten? Interessante 

vragen maar volgens mij nog niet onderzocht. Hierbij dan ook mijn verzoek hiertoe. 

Tot zover, hoogachtend, 
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Verzonden: Zaterdag 29 oktober 2016 11 :OS 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zeker, zie bijlage. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zeker, zie bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Aan omwonenden wordt te weinig informatie verstrekt over hoe ze persoonlijk de grote 
waardedaling van hun onroerend goed vergoed kunnen krijgen. Dan heb ik het niet over 
planschade, dat in het geheel niet tegemoet komt aan de waardedaling van onroerend goed 
van individuen, maar over directe waardeschade. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpw1t Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 2 C]-f O -20 tb 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar 
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 
dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
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negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 

Handtekening: 

Naam
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Verzonden: Zondag 30 oktober 2016 19: 16 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als:  
Organisatie:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Nee 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ik vind dat je de omgeving mee moet laat profiteren van de opbrengst windenergie 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

 

Ja, ik vind het een goede zaak wind energie, daarbij zou ik in willen investeren. Dus verzoek 
om kapitaal of aandeel in het project te kunnen stoppen, 

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 1 november 2016 10: 55 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Ik concludeer dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee 
ook voor mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de 
dorpen in de gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor 
deze omgeving onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang 
van de turbines en de grootte van het gebied. 
Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 
Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij 
niet alleen om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele 
grenzen blijft, maar ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het 
massale park. De grote massa van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de 
bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij 
de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld 
ter hoogte van Zuid broek. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige 
openheid. De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie 
dit gebied aangeduid als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen wind park 
wordt deze openheid volledig teniet gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de 
doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan het karakter ervan en verstoort ons 
woongenot. 
Alsmede door het niet kunnen verkopen van een woning in de nanijheid van een dergelijk 
groot windturbinepark, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
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Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in 
onze regio dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een 
substantiële bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling. 
Onze regio is genoeg getroffen 
Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met 
de gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon
een leefklimaat nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark 
versterkt. Op dit moment ervaren bewoners al problemen met de verkoop van hun woning 
en hebben de plannen voor een windpark al een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe 
inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een negatieve spiraal terechtkomen. De 
plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. Daarnaast ontwrichten de 
plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van polarisatie. Dat is 
een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 
Willekeurige locatie. 
De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren 
geleden een gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde 
windenergie koppelen aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie 
Wind op Land. Ik constateer nu dat het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, 
zowel door de provincie als door u, op kaarten is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. 
Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u windturbines plaatsen op plekken 
die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van het aangewezen gebied 
had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een dergelijk 
windpark. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Windmolenpark N33 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Veendam, 31 oktober 2016 

Aan Zijne Excellentie de minister van Economische zaken, 

o 1 Nov znw 

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van grote windmolens langs de N33 dienen wij 

een zienswijze in tegen het Windmolenplan N33. 

Waarom? Omdat de geplande molens dichtbij, op minder dan een kilometer afstand van ons 
huis, komen te staan. Overlast zoals geluid, licht en slagschaduw zijn zeer waarschijnlijk en 

niet uit te sluiten. 

In de tweede plaats vinden wij dergelijke grote windmolens niet passend in ons straatbeeld. 

De Korte Akkers is een prachtige ruilverkavelingsweg. Door de geplande windmolens zal dit 

beeld enorm worden aangetast. 

Vanwege de aantasting van de woonomgeving ontstaat bovendien het risico op een 

verlaging van de verkoopprijs van onze woning. 

Kortom, overlast, aantasting van ons woonplezier en daling van de woningwaarde. 

Plaatsing van dergelijke windmolens zo dicht bij ons huis is daarom onverantwoord. 

Graag zouden we zien dat alternatieven m.b.t. locatie en/of andere vormen van 

energiebronnen alsnog nader worden onderzocht. 
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Verzonden: Dinsdag 1 november 2016 13: 56 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam: 
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Ja, Windpark N33 kan niet worden aangemerkt als één productie-installatie, waardoor 
rijkscoördinatieregeling ten onrechte wordt toegepast. Daarnaast is noodzaak voor 
Windturbine park achterhaald middels toepassing zonne-energie oplossingen. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, toepassing zonne-energie oplossingen maken windpark overbodig. Verder wordt 
maatschappelijk en landschappelijk belang onvoldoende meegewogenin huidige 
ontwerpbesluiten. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, mijn woongenot wordt ernstig verstoort door plaatsing van cluster 3. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Variant 6 had logischerwijs het voorkeursalternatief moeten zijn. Daarnaast is het wind park 
achterhaald door op maatschappelijk en landschappelijk belang veel aantrekkelijker 
zonne-energie alternatief. 

Reactie 
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Aan: 

Bureau Energieprojecten, 

lnspraakpunt Windpark N33 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Plaats, Y.:f.1.\.��-.�� .. J� 
Datum, "J " M o.�r.�1.��.��"" .2016 

Excellentie, 

Bij de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport, de 

ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken voor Windpark N33, heeft u eenieder in de 

gelegenheid gesteld om in de periode van 30 september 2016 tot eh met 10 november 2016 een 

zienswijze in te dienen. Ik maak van die gelegenheid graag gebruik. Daarom zend ik u hierbij mijn 

zienswijze. 

1. MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK ONTBREEKT 

Ik wens stil te staan bij het volgende. De realisatie van windpar.k N33 is zeer ingrijpend voor Veendam 

en haar bewoners. Niet alleen zal het landschap ingrijpend worden gewijzigd, maar het splijt ook de 

gemeenschap: initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet gehoord. 

Het geringe maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en eenzijdige 

communicatie vanuit het Rijk over dit project. Het beeld dat nu bij de gemeenschap leeft- en 

wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp-inpassingsplan - is, dat de plannen zijn 

toegeschreven naar de wensen en financiële belangen van de rnitiatiefnemers. De ruimtelijke, 

maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist doorslaggevend hadden moeten zijn en in 

de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van meet af aan onderge.sçhikt geweest aan 

deze financiële belangen. Die handelwijze van het Rijk steekt mij. Zeker, omdat uit de hiernavolgende 

zienswijzen onmiskenbaar blijkt dat er andere alternatieven mogelijk zijn waarvoor zowel 

maatschappelijk draagvlak als een goede c.q. betere ruimtelijke en landschappelijke inpassing 

mogelijk is. 

Gezien het totale gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met kl.em om het traject van nu 

af aan 2odanig vorm te geven dat serieus met de belangen van de inwoners van het betreffende 

gebied rekening wordt gehouden: niet het Rijk (in Den Haag}, maar zij z.itten immers, als de realisatie 

van het park doorgaat, de komende 30 jaar vast aan de door u in procedure gebrachte plannen. 
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Z. GEEN NOODZAAK TOT REALISATIE WINDPARK 

Ik ben van mening dat er geen noodzaak bestaat tot realisatie van een windpark, omdat de. 

energiedoelstellingen ook op een alternatieve wijze bereikt kunnen worden die wel draagvlak bij 

inwoners, de lokale politiek en het bedrijfsleven heeft. 

2.1 Achtergrond 

Ons land staat aan de vooravond van een grote energietransitie. In dat kader heeft het Rijk zièh tot 

doel gesteld dat in 2020 14% van de energie duurzaam moet zijn. Om dat doel te bereiken, heeft het 

Rijk zich - zo blijkt mede uit de Structuurvisie Windenergie Op Land -tot doel gesteld dat in 2020 

6000 MW aan windenergie dient te zijn gerealiseerd. Voor de provincie Groningen geldt specifiek dat 

zij zich heeft gecommitteerd aan de realisatie van 855,5 MW windenergie op land, waarbij windpark 
N33 zo'n 120 MW zal gaan genereren. 

Hoewel ik voorstander ben van de toepassing van duurzame energie, acht ik het wel van belang dat 

de wijze waarop de genoemde doelstelling bereikt wordt, moet kunnen rekenen op maatschappelijk 

draagvlak, gekoppeld aan een duurzame economische ontwikkeling. Met de realisatie van windpark 
N33 gaat het Rijk compleet voorbij a.an dit uitgangspunt. 

2.2 Rij� heeft geen oog voor potentie van zonne-energie 

F-eit is namelijk, dat de doelstellingen voor duurzame energie niet per definitie via windenergie 

hoeven te worden gerealiseerd. Ik verwijs daartoe naar de Tweede Kamer motie van het Kamerlid 

Smaling (30 196, nr. 404). Daarin werd de regering namelijk uitdrukkelljk opgeroepen om bij de 

verdere besluitvorming over het windpark N33 nadrukkelijk oog te hebben voor het mogelîjk 

inwisselen van windenergie voor zonne-energie en de plannen voor zonneparken 1n de regio bij de 
besluitvorming te betrekken. Tevens heeft de Tweede Kamer u gevraagd om een maàtschappelijke 

kosten-batenanalyse uit te voeren naar de huidige en de verwachte energieopwekking uit zon en 

wind op land (30 196, nr. 452). 

Ter vergelijking wijs ik u erop dat onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV voor het naastgelegen 

windpark De Drentse Monden - Oostermoer een maatschappelijke kosten- en batenanalyse heeft 

uitgevoerd. Hieruit volgt dat zonne-energie - al dan niet in combinatie met windenergie - een 

uitstekend alternatief vormt. 

Voor het voorziene windpark N33 is in dat kader van belang dat de afgelopen periode reeds 

vergunningen zijn verleend voor de realisatie van zonne-parken die in totaal zo'n 120 MW aan zonne
energie zullen gaan genereren. Hierdoor heeft de regio er feitelijk zelf al voor gezorgd dat in 2020 de 

doelstelling. van 120 MW aan duurzame energie via zonneparken wordt gerealiseerd: 

• bij Sappemeer-Noord is een zonnepark ter grootte van 117 ha voorzien waarmee zo'n 97 MW 

pe.r jaar aan zonne-energie kan worden opgewekt. De daartoe benodigde omgevingsvergunning 

is op 7 oktober jl. verleend; 

• aan de lndustrieweg in Veendam ("de Leeuweriklocatie'1) is een zonnepark ter grootte van 6,5 

ha en 54.032 zonnepanelen voorzien. De daartoe benodigde omgevingsvergunning is op 

2oktober 2015 verleend; 
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• aan de lndustrieweg in Veendam ("Energie Park Veendam") is een zonnepark ter grootte van 4,5 

ha en 10.260 zonnepanelen voorzien. De daartoe benodigde omgevingsvergunning is op 7 

oktober jl. verleend; 

• tot slot zijn er concrete voornemens om op het Wilkensterrein een zonne-park ter grootte van 

4,4 ha te realiseren. 

Deze voorbeelden alleen al laten zien dat met gebruikmaking {en intensivering) van de potentie van 

zonne-energie het behalen van de energiedoelstellingen voor 2020 heel wel mogelijk is. Nu de 

realisatie van de voorziene zonne-parken - anders dan het voorziene windpark- bovendien wel 

draagvlak heeft bij de inwoners, de lokale politiek en het bedrijfsleven, bestaat er naar mijn mening 

geen noodzaak meent0or de realisatie van een windpark. 

2.3 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande meen ik dat door het Rijk te krampachtig wordt vastgehouden aan het in de 

Structuurvisie Windenergie Op Land opgenomen uitgangspunt dat de duurzame 

energiedoelstellingen via het realisel'"en van windparken bereikt moeten worden. Ten onrechte wordt 

geen aandacht besteed aan de potentie van zonne-energie. Nu bovendien in de regio is gebleken dat 

de energiedoelstellingen mét maatschappelijk draagvlak en makkelijk gerealiseerd kunnen worden 

via gebruikmaking {en intensivering) van de potentie van zonne-energie, bestaat er vanuit ruimtelijk 

opzicht geen enkele noodzaak meer voor de realisatie van windpark N33. Ik meen dan ook dat dient 

te worden afgezien van de realisatie van windpark N33. 

3. RIJKSCOÖRDINATIEREGELING IS TEN ONRECHTE TOEGEPAST OMDAT WINDPARK N33 NIET 

KAN WORDEN AANGEMERKT ALS ÉÉN PRODUCTIE-INSTALLATIE 

Voor zover u van mening mocht zijn dat er toch een noodzaak bestaat tot het oprichten van een 

windmolenpark, dan meen ik dat de Rijkscoördinatieregeling van artikel 3.35, eerste lid, aanhef en 

onderdeel c, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: 11Wro11) in deze procedure ten onrechte is 

toegepast. Windpark N33 kan namelijk niet worden aangemerkt als één productie-installatie in de zin 

van artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998. Nu het gevolg daarvan is dat geen sprake is van een 

productie-installatie van tenminste 100 MW, leidt dat ertoe dat de Rijkscoördinatieregeling ten 

onrechte is toegepast en het Rijk niet bevoegd is tot het vaststellen van een inpassingsplan. 

Hierna licht ik dit standpunt nader toe. Daarbij zal ik eerst stilstaan bij de relevante feiten en het 

juridisch kader. 

3.1 Relevànte feiten 

De bedrijven Yard Energy Development B.V. en Blaaswind B.V., thans handelend onder de namen 

Windpark Vermeer Noord B.V., Windpark Vermeer Midden B.V. en Windpark Vermeer Zuid B.V. zijn 

de oorspronkelijke initiatiefnemers van de ontwikkeling van Windpark N33. Zij vol'"men samen het 

"samenwerkingsverband Wîndpark N33". In het kader van dit samenwerkingsverband zijn de 

afgelopen jaren verschillende alternatieven voor de realisatie van het windpark ontwikkeld. Wij 

verwijzen daartoe naar de in het milieueffectrapport onderzochte varianten 1 tot en met 5 die tot 

stand zijn gekomen op initiatief van het samenwerkingsverband. 

Op een later moment, maar in ieder geval na de totstandkoming van de varianten 1 tot en met 5, 

toonde ook RWE interesse in de realisatie van het windmolenpark omdat zij op de betreffende 

locatie inmiddels grondposities had verworven. Naar aanleiding daarvan is variant 6 tot stand 

gekomen. 
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Ondanks dat RWE wel met plannen kwam voor de realisatie van het windmolenpark, bleef- e n  blijft 
- RWE tot op heden apart van het samenwerkingsverband Windpark N33 opereren. 
Tot toetreding van RWE tot het samenwerkingsverband is het dan ook nooit gekomen. Die scheiding 

blijkt overigens ook expliciet uit het gepresenteerde voorkeursalternatief. Daaruit volgt namelijk dat 

het Windpark N33 bestaat uit drie clusters of deelgebieden: 

1) 27 windmolens ten noorden van de kern Meeden; 

2) 4 windmolens teh oosten van Veendam en ten noorden van Ommelanderwijk, en; 

3) 4 windmolens ten zuidoosten van Veendam en ten zuiden van Ommelanderwijk. 

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 3  

Indicatieve k1art van Windpark N33 

De voorziene clusters 2 en 3 worden slechts door het samenwerkingsverband Windpark N33 

gerealiseerd. RWE is daarbij niet betrokken. Er is zelfs voorzien in drie aparte transformatorstations, 

zo volgt uit de bijlagen 1 tot en met 3 van het ontwerp-inpassingsplan. Daarbij komt, dat de berde 

partijen zich in overleggen apart laten vertegenwoordigen en dat er voor ieder cluster en door ijedere 

initiatiefnemer aparte omgevingsvergunningen zijn aangevraagd waaruit volgt dat ieder cluster als 

aparte inrichting moet worden beschouwd. Verder is van belang dat op geen enkele wijze is 

gewaarborgd dat in het gehele windpark eenzelfde typewind turbines wordt gerealiseerd. Van een 

bundeling van belangen is dan ook geenszins sprake. 

Ten aanzien van cluster 1 is nog het volgende van belang. Dit cluster wordt deels gerealiseerd door 

het samenwe rkingsverba nd en deels door RWE (zie de onderstaande visualisatie; blauw is 

samenwerkingsverband, groen is RWE): 
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Figuur 1 1 Winctturb1neposi11es Wîndp;irk Vefmeer Noore! 
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Ook ten aanzien van dit cluster ontbreekt iedere vorm van samenwerking. Zo zijn de 
omgevingsvergunningen apart van elkaar aangevraagd en is in de beide aanvragen vermeld dat de 
windturbines van beide initiatiefnemers als een aparte inrichting moeten worden beschouwd. 

Tot slot en los van het bovenstaande is voor de drie clusters nog van belang dat die erg ver van elkaar 
verwijderd zijn gelegen. Zo bedraagt de afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 1 en het 

noordelijkste punt van cluster 2 zo'n 4 ki lometer en de afstand van het zuide lijke punt van cluster 1 

en het noordelijkste punt van cluster 3 maar liefst 8 kilometer. Ter vergelijking wijs ik erop dat het 

ten zuiden van Windpark N33 gelegen Windpark Drentse Monden - Oostermoer slechts op 4 

kilometer van het zuidelijkste punt van cluster 3 is gelegen (zie de onderstaande illustratie): 
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3.2 Juridisch kader 
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De totstandkoming van een windmolenpark kan met de Rijkscoördinatieregeling van artikel 3.35, 

eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wro worden voorbereid indien sprake is van: 

De aanleg en uitbreiding van een productfe-instal/otfe, met inbegrip van de aansluiting von die Installatie op een ner, met een 
copoeiteit van ten min$te 100 MW, indien het betreft een insta/lotie voor de opwekl(i11g van duurzame. elektriciteit met behulp 
van windenergie (-zie artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a van de Elektriciteitswet 1998). 

Voor wat betreft het antwoord op de vraag wat dient te worden verstaan onder het begrip 

productie-installatie, is het volgende in de memorie van toelichting bij de Wijziging van de 

Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met de toepassing van de 

Rîjkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten vermeld: 
"fen productie-installa tie kan bestaan uit meerdere productie-eenheden. fen prpductie-eenheld kon worden omschreven o/s de 
kleinst mogelijke entiteit waarmee zelfstandig e/ektflciteit kan worde n opgewekt. t:en aantal van die productie-eenheden d ie 
qeoqrof/sch, t echnisch, funccloneel of orgonî sotr>rlsch met elkaar samenhangen kunnen een produc tie-f nsto//otie vormen. Hierbij 
kon bifvoorbee/d worden gedocht aan een wjndmolenoqrk datrjqor één exploitoor wordt beheerd of waarbij tu ssen de 
windmolens technis11he verbindi ngen bes toon. Elke windmolen is don een productie-eenheid, terwijl het windmotenparkuls 
geheel deproductie-installatfe Is.'" 

Uit de nota naar aanleiding van het verslag volgt bovendien het volgende: 

"De leden van de SP-fractie vroegen zich verder nog of f1oe de regering omgaat met bijvoorbeeld grootsd1nllge 
windtvrbineporken die in totaal een vermogen van meer don 100 MW beslaan, maar in de praktijk bestaan u;t rpeerdere kleine 
productie,installotles, at dan niet van verscNl/ende exploitanten . Zoals vermeld in de toelichting op artikel /, onderdeel A, van het 
wetsvoorstel kan een productie-insta/lotie uit meerdere productie-eenheden bestaan. Een productie-eenheid kan worden 
omschreven als de kleinst mogelijke entiteit waarmee zelfstandig elektriciteir:kan worden opgewekt {bijvoorbeeld één 
windmolen). Een productie-insta/lotie kan b�staon uit meerdere praductie·eenheden. Het criterium is of de eroductie-eenhedP.n 

zodanig geografisch. technisch, {unctîon eel of organisatorisch met elkaar samenhangen dat sprake Is van één productie· 
fnsta//otie. Deze eisen zijn niet cumulatief; Cat een aamol productie-eenheden door dezelfde exploitant wordt beheerd. is een 
öe lanqrijke Indicatie dat sproke �van één productie-insta/lotie, moor Is niet doorslaggevend. Ook als de productie-eenheden door 

' Kamerstukken II 2007/08, 31 326, nr. 3, p, 15. 
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meerdere exploitanten beheerd wprdep. kon .sproke ziin von één productie-Ins to/lotie. Hiervan is biivoorbeefd sproke als tussen de 
productie-eenheden technische verbindingen bestaan, zoals een gezamenlijke oonslultinq op een net. Anderzijds zullen door 
dezelfde exploitant beheerder productie-eenheden geen productie-instollotfe zijn als dfe produc;tie-eenheden op grote afstond 
van elkaar zijn gelegen en er tussen die eenheden geen technlsc;fle of functionele verbindingen bestaon.1" 

Van berang is aldus, dat een windmolenpark één productie-installatie kan vormen indien de 

verschillende windmolens geografisch, technisch, functioneel of organisatorisch met elkaar 

samenhangen. Daarbij is het gegeven dat een aantal windmolens door dezelfde exploitant wordt 

beheerd, een belangrijke indicatie dëlt sprake is van één productie-installatie. Doorslaggevend is die 

indicatie echter niet. Ook als de windmolens door meerdere exploita.nten beheerd worden, kan 

sprake zijn van één productie-installatie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als tussen de productie

eenhede.n technische verbindingen bestaan, zoals een gezamenlijke aansluiting op een net. Een en 

ander volgt overigens ook uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State van 4 mei 2016, ECLl:NL:RVS:2016:1228 (Wieringermeer). 

3.3 Windpark N33 kan niet worden aangemerkt als één productie-installatie 

Gelet op de voornoemde feiten en het juridisch kader ben ik van mening dat Windpark N33 niet kan 

worden aangemerkt als één productie-installatie in de zin van artikel 9b1 eerste lid, aanhef en onder 

a, van de Elektriciteitswet 1998. Van geografische, technische, functionele of organisatorische 

samenhang is namelijk geen sprake: 

• Geografische samenhang ontbreekt 

Van geografische samenhang is om de volgende redenen geen sprake: 

- zoals volgt uit de afbeelding die onder het kopje "relevante feiten" is toegevoegd, bestaat 

het windpark uit drie ahonderlijke dusters. Deze afzonderlijke clusters vertonen geen 

enkele vorm van samenhang; 

verder is van belang dat de drie clusters waaruit Windpark.N33 bestaat erg ver van elkaar zijn 

gelegen. Daarmee is er sprake van onvoldoende ruimtelijke samenhang om ze te kunnen 

beschouwen als één productie-installatie. Zo bedraagt de afstand tussen het zuidelijkste 

punt van cluster 1 en het noordelijkste punt van cluster 2 zo'n 4 kilometer en de afstand van 

het zuidelijke punt van cluster 1 en het noordelijkste punt van cluster 3 maat liefst 8 

kilometer; 

ook geldt dat het ten zuiden van Windpark N33 gelegen Windpark Drentse Monden -

Oostermoer op slechts 4 kilometer van het zuidelijkste punt van cluster 3 is gelegen. Die 

afstand is kleiner dan de afstanden die binnen het Windpark N33 worden gehanteerd. Nu 

bovendien vanuit landschappelijk oogpunt niet te zien is waar het ene windpark begint en 

het andere eindigt, is van enige geografische samenhang geen sprake. 

• Technische samenhang ontbreekt 

Van technische samenhang is om de volgende redenen geen sprake; 

De drie dusters kennen allemaal een eigen energievoorziening nu er is voorzien in 

aparte transformatorstations; 

Verder geldt dat iedere aanvrager van een omgevingsvergunning zelf de aansluiting op 

het elektriciteitsnet verzorgt; 

Tot slot is van belang dat op geen enkele wijze is geborgd dat uiteindelijk in het gehele 

gebied dezelfde windturbines worden gerealiseerd zodat sprake is van een 

samenhangend windmolenpark. Op grond van artikel 4.1.2a onder 5 van de planregels 

hoeven de windturbines namelijk slechts per cluster of deelgebied identiek te zijn. 

• Functionele samenhang ontbreekt 

� l<amerstukken II 2007/08, 31 326, nr. 6, p. 5. 
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Van functionele samenhang is geen sprake omdat geen gemeenschappelijk gebruik wordt 
gemaakt van bepaalde ruimten of bedrijfsmiddelen. Niet voor nîets volgt uit de aanvragen 
om omgevingsvergunning dat sprake zal zijn van vier aparte inrichtingen. De drie clusters 

kunnen en zullen dan ook volledig zelfstandig functioneren. 

• Organisatorische samenhang ontbreekt 

Tot slot ontbreekt ook de vereiste organisatorische samenhang, omdat: 

De drie clusters worden geëxploiteerd door verschillende exploitanten. Cluster 1 wordt 
deels geëxploiteerd door het samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE. De 

voorziene clusters 2 en 3 worden echter slechts door het samenwerkingsverband 

Windpark N33 geëxploiteerd. RWE is daarbij niet betrokken; 

RWE geen onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband Windpark N33 en er niet 
of nauwelijks onderlinge afstemming plaatsvindt. Zo valt op dat op het moment dat de 

aanvragen niet door Pondera worden gecoördineerd, het samenwerkingsverband N33 
en RWE beide andere bedrijven inschakelen voor het uitvoeren van onderzoeken (zie 

onder meerde bijlagen 48 en 4C bij de aanvragen om omgevingsvergunning); 

Van belang is overigens ook dat ten aanzien van cluster 1 de onderlinge organisatorische 

samenhang ontbreekt, omdat de ingediende vergunningaanvragen niet gezamenlijk zijn 

voorbereid en/of op elkaar zijn afgestemd. Zo moeten de windturbines van beide 

initiatiefnemers en in ieder cluster als een aparte inrichting worden beschouwd; 

Ook geldt dat beide partijen zich tijdens overleggen apart laten vertegenwoordigen; 

Waar geldt dat er wel een gezamenlijk milieueffectrapport is opgesteldr kan dat gegeven 
overigens niet doorslaggevend zijn voor het oordeel dat sprake is van één productie

installatie. Indien voor elke van de clusters een afzonderlijk milieueffectrapport zou zijn 

opgesteld, zou daarin voor wat betreft de effectbeoordeling immers ook met de andere 

initiatieven rekening moeten zijn gehouden, onder andere met het oog op eventuele 

cumulatieve effecten op het punt van geluidhinder en hinder door slagschaduw of op 

het punt van aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen; 

Tot slot is van belang dat zowel het samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE 
eigen personeel en middelen hebben. 

Gelet op het voorgaande kan naar mijn mening niet anders worden geoordeeld dan dat Windpark 
N33 geen geografische, technische, functionele en/of organisatorische samenhang vertoont. Het 

gevolg daarvan is, dat het windpark niet kan worden aangemerkt als één productie-installatie in de 

zin van artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998. 

3.4 Tussenconclusie: Rijkscoördinatieregeling is ten onrechte toegepast 

Nu sprake is van drie aparte productie�installaties, is daarvan het gevolg dat de 

Rijkscoördinatieregeling ten onrechte is toegepast. Toepassing van de Rijkscoördinatieregeting is op 

grond van de Elektriciteitswet 1998 immers slechts mogelijk bij een productie-installatie van 

tenminste 100 MW. In ieder geval voor de twee productie-installaties ter hoogte van Veendam 

(duster 2 en 3) wordt niet aan deze norm voldaan, waardoor niet het Rijk maar de provincie het 

bevoegd gezag is. Ik verwijs in dat kader naar het bepaalde in artikel 9e, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998: 

''Provinciale stoten zijn bevoegd vaar de aanleg of uitbreiding vqn een productie-installatie voor opwekking van duurzame 
efektrlcîteit met behulp van windenergie met eerrcopacjteit van teo mirste 5 moarniet rneer dan 100 MW, met inbegrip van de 
aansluiting van die insta/lotie op een net, gronden aan te wijzen en daarvoor een ir1possingsplon o/s bedoeld in artikel 3.26, 

eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordenif't!J vosr-ce stellen. H 

Nu het Rijk niet be.voegd is tot vaststelling van het inpassingsplan, kan niet tot vaststelling van het 
inpassingsplan worden overgegaan. De zienswijze dient hierom gegrond te worden verklaard. 
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4. REALISATIE WINDMOLENPARK IS IN STRIJD MET HET PROVINCIAAL- EN GEMEENTELIJK 

BELEID 

Nu niet het Rijk, maar de provincie het bevoegd gezag is voor het opstellen en het vaststellen van het 

inpassingsp!an, is het provinciale - en het daarmee in lijn zijn gemeentelijke - beleid bij het opstellen 

van het înpassingsplan ten onrechte terz.ijde geschoven. Ik licht dit hierna nader toe. 

4.1 De voorziene windturbines sluiten niet aan bij het vlakke, veenkoloniale landschap 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de Groninger Veenkoloniën, dat is een relatief open 

agrarisch landschap met grootschalige akkerbouwgebieden. Het open landschap kenmerkt zich met 

name door de weidsheid met een veelal nog herkenbare opstrekkende verkaveling. Deze wijze van 

verkaveling is een overblijfsel van de ontginningsgeschiedenis van Veendam. Vanaf de 17e eeuw 

werd het hoogveen rondom Veendam namelijk in ontginning genomen, waarbij het veen werd 

afgegraven ten behoeve van de turfwinning. De onderliggende zandgronden werden vervolgens 

ingericht voor de landbouw. 

Het resultaat van de ontginning van het hoogveen was, dat een veenkoloniaal landschap werd 

gecreëerd met een bijna wiskundige systematiek. 

Zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau is altijd over de band van bestemmingsplannen, 

beheersverordeningen, structuurvisies en omgevingsverordeningen geborgd dat dit historische 

landschap, met daarbij de kenmerkende openheid en de van oudsher aanwezige agrarische functie, 

werd behouden: 

• Zo volgt uit de op 1 juni 2016 vastgestelde provinciale Omgevingsvisie 2016 dat de provincie bij 

de realisatie van een windmolenpark, mede vanwege de invloed die zo'n windpark zal hebben 

op het landschap en de leefomgeving, de volgende inrichtingsprincipes van belang acht 

o aansluiting bij het landschap; 

o herkenbare interne orde; 

o afstand tussen de parken. 

• Daarnaast volgt uit ëlrtikel 2.4.14 van de eveneens op 1 juni 2016 vastgestelde 

Omgevingsverordening 2016, dat een bestemmingsplan kan voorzien in de oprichting van 

windturbines op voorwaarde dat: 

a. de windturbines deel gaan uitmaken van een park- of lijnopstelling; en, 

b. ze geen grotere wieklengte hebben dan tweederde van de ashoogte. 

• Verder volgt uit het gemeentelijk beleid het uitgangspunt dat de gemeente voorstander is van 

de toepassing van duurzame energie. Voor wat betreft de realisatie van een windmolenpark 

heeft zij in dat kader vastgelegd dat realisatie daarvan mogelijk is, mits het park landschappelijk 

kan worden ingepast en de licht- en geluidhinder tot een minimum kan worden beperkt. Tevens 

dient een windmolenpark- zo dat er komt - zo.veel mogelijk in de vorm van een parkopstelling 

te worden opgericht (tie de nota 'rEnergiek met Energie, samen op naar een duurzaam Oost

Groningen"). 
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• In de op 16 februari 2015 door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie Veendam wordt 
opgemerkt dat: 

o het gebied ten zuiden van de bedrijvenzone Dallen tussen de spoorlijn en de N33 door zijn 
karakteristieke openheid van bijzondere landschappelijke waarde is. Vanaf de doorgaande 
wegen ligt namelijk het lint van Wildervank als helder begrensde stedenbouwkundige 
structuur in het landschap. De bedoeling is dat het gebied open blijft om zo de structuur en 
identiteit van het lintdorp Wildervank te behouden; 

o in het oostelijk gelegen landelijk gebied buiten de linten van Meeden, Zuidwending, 
Ommelanderwijk en Bareveld wordt ingezet op het openhouden van het grootschalige 
landschap in een patroon van 'open-lint-open'. De open gebieden zijn voornamelijk 
bestemd voor de grootschalige landbouw of andere grootschalige functies en landbouw 
gerelateerde bedrijvigheid. Daarbij blijft de landschappelijke hoofdopzet van wijken en 
kanalen leidend. 

• Tot slot is van belang dat het plangebied waar de windmolens van cluster 2 en 3 zijn voorzien op 

grond van de vigerende beheersverordening "Buitengebied Veendam" de bestemming 
"agrarisch" heeft en dat de ontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied altijd aan andere, 
strengere regels zijn gebonden dan in delen waar dit herkenbare landschap in mindere mate 
zichtbaar is. Zo is voor wat betreft de toelaatbaarheid van ontwikkelingen altijd aansluiting 
gezocht bij de verkavelingsstructuur en zijn functies die afbreuk doen aan de openheid 
{waaronder bosaanplant) niet toegestaan. Ik verwijs daartoe ook naar de structuurvisie van 
Veendam waarin het volgende is opgenomen: 

"In het oostelijk gelegen gebfed b1,1iten de /lntvon Meeden, Zuidwending, Ommelanderwijk en Ba�eveld zal worden ingezet op het 
open nou den van het grootschalig landschap in een po troon van open-lin r-open. De open gebieden zijn voorname/IJk voor de 
grootsc/lo/ige landbouw of andere gtootsch_àligefancties op het gebied van bijvoorbeeld de (energle)winning (magnesium, gos of 
wind)." 

Ter illustratie wijs ik ook naar het westelijke deel van het buitengebied van Veendam. In 
tegenstelling tot het plangeb'ied, zijn daar wel niet�agrarîsche functies toegestaan, omdat het 
(grootschalige) open agrarische landschap daar al deels verdwenen is. Dat gebied zou gelet 
hierop wel een mogelijkheid voor een windpark kunnen vormen. 

Op de onderstaande kaart zijn de voornaamste landschappelijke kenmerken van het plangebied 
inzichtelijk gemaakt (bron: ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Veendam): 
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Uit deze kaart volgt, dat de opstrekkende verkaveling aan de oostzijde van Veendam een duidelijk 
patroon vertoont. De clusters 2 en 3 van het voorziene windpark doorbreken dit van oudsher reeds 
aanwezige verkavelingspatroon, omdat de windturbines verticaal- en dus in strijd met dit reeds van 
oudsher aanwezige-verkavelingspatroon zullen worden gerealiseerd. Daarbij komt, dat goed in het 
oog moet worden gehouden dat de voorziene windturbines van zo'n 200m hoogte het van oudsher 
en bewust open gehouden vlakke, veenkoloniale landschap op grove wijze doorbreken. De turbines 
zullen vanwege hun grote hoogte immers goed zichtbaar zijn vanuit een groot deel van Veendam. 
Ook 's nachts zullen zij voor een onrustig beeld zorgen omdat de turbines voorzien zijn van 

obstakelverlichting. 

Nu de voorziene windturbines in de clusters 2 en 3 op geen enkele wijze aansluiten op het door de 

provincie en gemeente beschermde vlakke, veenkoloniale landschap, kan niet anders geoordeeld 

worden, dan dat sprake is van strijd met zowel het provinciale als het gemeentelijke beleid. Het 
windmolenpark kan om die reden niet, althans niet op de thans voorziene wijze worden gerealiseerd. 

4.Z Herkenbare interne orde ontbreekt 

Het windpark is tevens in strijd met het gemeentelijk en provinciaal beleid, omdat in het ontwerp

inpassingsplan niet is gewaarborgd dat de verschillende initiatiefnemers voor alle clusters waaruit 

het windmolenpark bestaat exact dezelfde windturbines gaan realiseren. Het ontwerp-inpassingsplan 

kent daartoe geen voldoende objectief begrensde voorschriften. Waar artikel 4.2a onder 5 van de 

planregels voorschrijft dat de windturbines per lijnopstelling en voor cluster noord identiek moeten 
zijn, is met die omschrijving immers nog niet geborgd dat ook daadwerkelijk in alle clusters identieke 
windturbines worden gerealiseerd. De kans dat er daadwerkelijk verschillende windturbines worden 
gerealiseerd, acht ik overigens reëel nu sprake is van vier verschillende inrichtingen, de 
initiatiefnemers zich niet hebben verenigd in een samenwerkingsverband, beschikken over eigen -
van elkaar gescheiden -middelen waardoor ze volledig zelfstandig van elkaar kunnen opereren en 
zich evenmin gezamenlijk laten vertegenwoordigen. 
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Het gevolg van het voornoemde gebrek aan samenwerking, afstemming en borging in de planregels 

is, dat in het ontwerp-inpassingsplan niet geborgd is dat er een herkenbare interne orde ontstaat. 

Hierdoor is sprake van strijd met zowel het provinciale als het gemeentelijke beleid. 

4.3 Windpark vertoont geen samenhang; ontbreken van park- of lijnopstelling 

In de derde plaats is sprake van strijd met het prov inciaal en gemeentelijk beleid, omdat uit de op 

pagina 4 van deze zienswijze opgenomen illustratie van het windpark volgt� dat de drie clusters geen 

enkele samenhang met elkaar vertonen. Waar de Omgevingsverordening voorschrijft dat een park

of lijnopstelling dient te worden gehanteerd, is nu gekozen voor zowel een park-a'/s een 

lijnopstelling. Clusters 2 en 3 kennen immers een lijnopstelling, terwijl cluster 1 veeleer alle 

kenmerken heeft van een parkopstelling. Voor wat betreft de lijnopstelling is overigens nog van 

belang dat die opstelling het van oudsher in het plangebied aanwezige verkavelingspatroon 
doorbreekt en uit het gemeentelijk beleid nu jui st een grote voorkeur voor een parkopstelling volgt. 

Nu het voorziene windpark op geen enkele wijze blijk geeft van enige samenhang, is ook hierom 

sprake van strijd met het provinciale en gemeentelijke beleid. 

4.4 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande komt realisatie van de drie clusters van het voorziene windmolenpark in 

strijd met het provinciale en gemeentelijke beleid nu het windpark niet aansluit bij het landschap, 

geen herkenbare interne orde kent en het windpark geen enkele samenhang vertoont. Realisatie van 
het windpark op de thans voorziene wijzers dan ook op geen enkele wijze mogelijk (vgl. ook ABRvS 3 
juni 2015, ECLl:NL:RVS:2015:1761), zeker niet nu de provincie in plaats van het Rijk het bevoegd 
gezag is tot vaststelling van het inpassingsplan. Ook hierom dient de zienswijze gegrond te worden 
verklaard. 

S. VARIANT 6 HAD HET VOORKEURSALTERNATIEF MOETEN ZIJN 

Los van het bovenstaande meen ik dat variant 6 het voorkeursalternatief had moeten zijn in plaats 

van het thans voorliggende voorkeursalternatief. Variant 6, waarbij alle turbines in één cluster c.q. 

park komen te liggen in de hoek van de N33 en de A7, scoort namelijk op alle door het Rijk 

omschreven maatgevende onderdelen beter. Zo ondervinden er beduidend minder mensen hinder 

en vindt er minder verstoring van het karakteristieke landschap plaats. Daarbij komt dat de ke1Jze 

voor variant 6- anders dan de voorkeursvariant - aansluit bij het provinciale en gemeentelijke 

beleid, dat uitgaat van een voorkeur voor een parkopstelling. 

f 
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• 

West erf� 

\ - Meëi:ten 
1 
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5.1 Kenmerkende uitgangspunten voor keuze voorkeursalternatief 

Bij het bepalen van het voorkeursalternatief zijn door het Rijk de volgende maatgevende onderdelen 

tot uitgangspunt genomen: 

Het zoveel mogelijk verminderen van de geluîdhinder; 

Het behouden van een zo groot mogelijke afstand tot de woonkernen; 

Een goede landschappelijke inpassing, en; 

Gelijke toepassing van de criteria in de verschillende gemeenten. 

Daarbij is, zo volgt ook uit de beantwoording van de zienswijze op het voorontwerp,inpassfngsplan, 

het meeste gewicht toegekend aan de eerste drie criteria. Hierna wordt onderbouwd dat variant 

t 6 beter aansluit bij deze drie criteria. 

5.2 Variant 6 scoort beter op alle maatgevende onderdelen 

In het milieueffectrapport is op pagina 272 een tabel opgenomen met daarin de milieueffecten van 

het voorkeursalternatief, afgezet tegen de mHieueffecten van (onder andere) variant 6. Daaruit volgt, 

dat de beide varianten op vele onderdelen gelijkwaardig scoren. Echter op de door het Rijk 

omschreven maatgevende onderdelen scoort variant 6 beter: 

1) Variant 6 scoort beter op het onderdeel geluid 

Variant 6 vormt qua geluidhinder de meest optimale variant, omdat er geen gehinderden wonen 

binnen de 47 Lden contour, er slechts 11 gehinderden binnen de 47 tot 42 Lden contour en er 

binnen de 42 tot 37 Lden contour in de landelijke gebieden slechts 38 gehinderden zijn. 

Hoewel ook de kernen Meeden en Zuidbroek in variant 6 vallen binnen de laatstgenoemde 

contour, geldt dat deze kernen ook in het voorkeursalternatief onder de 42 tot 37 Lden contour 

vallen. Het voordeel van variant 6 ten opzichte van het voorkeursalternatief is echter dat er bij 

variant 6 geen gehinderden zijn in de zuidelijke en noordelijke wijken van Veendam, Wildervank, 

Ommelanderwijk, Zuidwending en Muntendam. Het gevolg hiervan is dat variant 6 voor wat 

betreft het onderdeel geluid aanzienlijk beter scoort. 

2) Variant 6 scoort beter op het onderdeel slagschaduw, omdat er een grotere afstand tot de 

woonkernen wordt geborgd 

Ook voor wat betreft de slagschaduw die de windturbines zullen veroorzaken, vormt variant 6 

de meest optimale variant. Volgens de berekeningen zijn er in variant 6 namelijk slechts 14 

woningen die meer dan 6 uur per jaar hinder zullen ondervinden van slagschaduw. De reden 

daarvan is mede daarin gelegen dat in variant 6 een grotere afstand tot de woonkernen wordt 

geborgd. 

Nu er in variant 6 slechts voor enkele woningen in verband met slagschaduw in een 

stilstandsvoorziening hoeft te worden voorzien, is daarvan het gevolg dat de te realiseren 

windturbines vele malen effectiever en efficiënter inzetbaar zijn. Gelet hierop leidt de keuze 

voor variant 6 niet alleen tot minder gehinderden, maar ook tot een hogere energieopbrengst. 

3) Variant 6 scoort beter op het onderdeel landschappelijke inpassing 
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In de derde plaats scoort variant 6 beter op het punt van landschappelijke inpassing. Zoals 
hiervoor reeds uiteen is gezet, staan de voorziene clusters 2 en 3 van het voorkeursalternatief 
namelijk haaks op het van oudsher in het plangebied aanwezige verkavelingspatroon. Nu met de 

lijnopstelling van de clusters 2 en 3 op geen enkele wijze rekening is gehouden met de 

verkavelingsstructuur, leidt het voorkeursalternatief op geen enkele wijze tot een goede 

landschappelijke inpassing. Verder is van belang dat het voorkeursalternatief slechts op 4 km 

afstand is gelegen van het windpark Drentse Monden- Oostermoer, terwijl cluster 1 en 3 zo'n 8 

km van elkaar zijn voorzien. Het gevolg daarvan is1 dat er vanuit landschappelijk oogpunt geen 
enkele samenhang bestaat tussen de drie verschillende clusters en dat het vanuit 
landschappelijk oogpunt volledig onduidelfjk is waar het ene windpark begint en het andere 

eindigt. Het voorkeursalternatief bestaat hierdoor uit drie aparte "plukjes" die, vanwege de 

toepasselijkheid van de Rijkscoördinatieregeling, voor het gemak worden gezien als één 
windpark terwijl daar vanuit landschappelijk oogpunt geen enkele aanleiding toe bestaat. 

De voornoemde landschappelijke nadelen kent variant 6 niet. In die variant zijn immers alle 

windmolens in één cluster voorzien, waardoor de historische verkavelingsstructuur ter hoogte 

van Veendam niet wordt doorbroken. Daarbij komt dat de keuze voor variant 6 - anders dan de 
voorkeursvariant - aansluit bij het provinciale en gemeentelijke beleid, dat uitgaat van een 
voorkeur voor een parkopstelling. Voorts bevindt het windmolenpark Drentse Monden -
Oostermoer zich op bijna 15 km afstand van de zuidelijkste windturbine in variant 6, waardoor 

niet het gevaar ontstaat dat de twee windmolenparken als één geheel worden gezien. 

5.3 Tussenconclusie 

Nu variant 6 op alle maatgevende onderdelen beter scoort dan het voorkeursalternatîef, is de keuze 
voor het voorkeursalternatief op geen enkele wijze begrijpelijk en bovendien in strijd met een goede 

ruimte.lijke ordening. De zienswijze dient daarom ook hierom gegrond te worden verklaard. 

6. AANWIJZING VOORLOPIGE BESTEMMING NIET MOGELIJK EN LEIDT TOT STRIJD MET 

ALGEMENE BEGINSELEN 

Naast het voornoemde, kan ik mij ook niet vinden in de inhoud van het thans voorliggende ontwerp

inpassingsplan zelf. Ik richt mijn zienswijze in dat kader eerst tegen artikel 4 van de planregels. 

Uit artikel 4 van de plan regels volgt dat op de gronden waarop het windpark is voorzien, de 
bestemming "Bedrijf�Windturbinepark Voorlopig" rust. Deze voorlopige bestemming geldt 30 jaar 

vanaf de datum van inwerkingtreding van het plan. Na het verstrijken van die termijn gelden voor de 

als "Bedrijf-Windturbinepark Voorlopig" aangewezen gronden weer de bestemmingen zoals die voor 

die gronden Zijn neergelegd in de onderliggende bestemmingsplannen of beheersverordeningen, zo 

volgt uit de planregels. Ik ben van mening dat aanwijzing van een voorlopige bestemming in dit geval 

niet mogelijk is en bovendien leidt tot strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

6.1 Juridisch kader 

Blijkens de toelichting bij het ontwerp-inpassingsplan is het aanwijzen van een voorlopige 
bestemming mogelijk gemaakt middels het .Besluit van 8 juli 2016 tot wijziging van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet en van bijlage Il van de Crisis- en herstelwet (Stb. 2016, 276). 

Met dit besluit is een experiment aan het Besluit uitvoering Chw toegevoegd ten behoeve van het 
"voorlopig bestemmen van windturbineparken''. Artikel 2.4 van de Chw vormt in dat kader de 
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grondslag voor de regulering van een dergelijk experiment. In dat licht is van belang dat artikel 2.4 lid 

3 van de Chw cumulatief eist dat in de betreffende regeling wordt bepaald: 

a) Welke afwijking of afwijkingen van de in het eerste lid van artikel 2.4 genoemde wetten is of zijn 

toegestaan; 

b) De ten hoogste toegestane tijdsduur van die afwijking of afwijkingen, en; 

c) De wijze waarop wordt vastgesteld of een afwijking aan haar doel beantwoordt en of de 

tijdsduur daarvan aanpassing behoeft. 

De mogelijkheid tot het voorlopig bestemmen van windturbineparken is geregeld in artikel 7o van 

het Besluit uitvoering Chw. Daarin is onder meer bepaald dat: 

Aan de in het eerste lid van dat artikel genoemde gronden voorlopige bestemmingen kunnen 

worden toegekend va.or het bouwen en in werking hebben van een windturbine voor een 

termijn van tussen de 25 en 30 jaar, en; 

De voorlopîge bestemming uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van dit Besluit wordt 

vastgesteld. 

Tevens volgt uit de toelichting bij dit artikel dat de planvaststeller de termijn waarvoor de voorlopige 

bestemming geldt, moet vaststellen op basis van de informatie van de initiatiefnemer van het 

windturbinepark en de lokale omgevingsfactoren en dat na de periode van 25 tot 30 jaar een anderé, 

definitieve bestemming voor de gronden gaat gelden, die al �ij hetzelfde bestemmings- of 

inpassingsplan is toegekend (Stb. 2016, 276, p. 32 en 33). 

Urt het advies van de Raad van State, dat betrekking had op artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw, 

volgt dat het toekennen van een voorlopige bestemming slechts mogelijk is in combinatie met een 

definitieve bestemming (vgl. ABRvS 20 augustus 2008, ECLl:NL:RVS:2008:BE8848). 

6.2 Artikel 7o is in strijd met artikel 2.4 Chw 

Vooreerst is ben ik van mening dat artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw in strijd is met het 

bepaalde in artikel 2.4 van de Chw. 

In de eerste plaats geldt namelijk dat artikel 7o niet de betek.enis heeft die de wetgever bij het 

opstellen van artikel 2.4 van de Chw voor ogen heeft gehad. Het idee ac::hter de mogelijkheid van het 

treffen van een experimenteerregeling op grond van artikel 2.4 van de Chw is namelijk, dat de. 

wetgever het wenselijk achtte om bepaalde functies (langer dan de planperiode van 10 jaar) te laten 

voortbestaan. Uit de tekst en toelichting bij artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw volgt echter, dat 

het voortbestaan van de betreffende functies niet de reden vormde vaar de opname van artikel 7o, 

maar dat men het wenselijk achtte om te borgen dat de windmolens na een periode van 30 jaar 

worden vernieuwd zodat die blijven voldoen aan de nieuwste technieken. Het bereiken van een 

dergelijke doelstelling is echter in strijd met artikel 2.4 van de Chw. Artikel 2.4 van de Chw kan 

daarmee dan ook niet de wettelijke basis vormen voor artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw. 

In de tweede plaats is van belang dat artikel 2.4 lid 3 onder b van de Chw bepaalt dat in het Besluit 

uitvoering Chw de ten hoogste toegestane tijdsduur van de afwijking of afwijkingen moet worden 

bepaald. Gelet op de inhoud van artikel 7o is die bepaling door de Minister uitgelegd als bepaling in 

de tijd waarbinnen van de afwijkingsbevoegdheid gebruik mag worden gemaakt. Een dergelijke uitl'eg 

strookt niet met de in artikel 2.4 lid 3 sub b van de Chw opgenomen ten hoogste toegestane 

tijdsduur van de betreffende afwijking( en} zelf. Een dergelijke tijdsduur kent artikel 7o niet. 
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Tot slot meen ik dat artikel 7o in strijd is met het bepaalde in artikel 2.4 lid 3 sub c van de Chw. In 
artikel 7o is namelijk geen regeling opgenomen over de wijze waarop wordt vastgesteld of de 

afwijking aan haar doel beantwoordt en of de tijdsduur daarvan aanpassing behoeft. 

Nu artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw naar mijn mening in strijd is met artikel 2.4 van de Chw, 

dient aan artikel 7o verbindende kracht te worden ontzegd (vgl. ook ABRvS 3 februari 2016, 

ECU:NL:RVS:2016:201). Het gevolg hiervan is, dat artikel 4 van de planregels niet op artikel 70 van 

het Besluit uitvoering Chw gebaseerd had mogen worden. 

6.3 lnpassingsplan kent ten onrechte geen definitieve bestemming toe aan gronden 

In de tweede plaats geldt dat in het ontwerp-inpassingsplan ten onrechte geen definitieve 

bestemming is toegekend aan de met een voorlopige bestemming aangewezen gronden. 

Zoals hiervoor reeds uiteen is gezet, is op grond van artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw 

namelijk vereist dat in hetzelfde plan - hier dus het inpassîngsplan - aan de gronden een definitieve 

bestemming wordt toegekend. Nu artikel 4.3.1 van de planregels uitdrukkelijk voorbijgaat aan die eis 

door te verwijzen naar de onderliggende bestemmingsplannen c.q. beheersverordeningen, is 

daarvan het gevolg dat het ontwerp-inpassingsplan in strijd is met artikel 7o van het Besluit 

uitvoering Chw. Het inpassingsplan kan dan ook niet worden vastgesteld. 

6.4 Voorlopige bestemming is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur 

Tot slot is artikel 4.2 van het ontwerp-inpassingsplan in strijd met de algemene beginselen van 

behoorrïjk bestuur. Uit dat artikel volgt namelijk zonder motivering dat de voorlopige bestemming 

geldt voor een periode van 30 jaar. 

Nu uit de tekst en toelichting bij artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw volgt dat een voorlopige 

besternming voor een termijn van tussen de 25 en 30 jaar kan worden vastgesteld en dat de exacte 

lengte van die termijn dient te worden bepaald op basis van de informatie van de initiatiefnemer van 

het windturbinepark en de lokale omgevingsfactoren, is het in strijd met de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur om zonder nadere motivering voor een periode van 30 jaar een voorlopige 

bestemming op deze gronden te leggen. Dat klemt te meer nu de initiatiefnemers blijkens de 

aanvragen om omgevingsvergunning zelf hebben verzocht om verlening van een vergunning voor 

onbepaalde tijd. 

6.5 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat het inpassingsplan niet kan worden vastgesteld op 

de thans voorziene wijze omdat sprake is van strijd met het bepaa(de in artikel 2.4 van de Chw, 

artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

7. INPASSINGSPLAN KENT TEN ONRECHTE GEEN STILSTANDSREGELING 

Uit het milieueffectrapport volgt dat er als gevolg optredende slagschaduwhinder maatregelen 

moeten worden getroffen in de vorm van een stilstandsregeling. 

In het ontwerp-inpassingsplan is niet in een stilstandsregeling voorzien, waardoor het ontwerp

inpassingsplan onzorgvuldig is voorbereid. Nu een dergelijke regeling ter mitigatie van de als gevolg 

van de realisatie van het windmolenpark ontstane milieueffecten wel noodzakelijk is, verzoekt ik om 

in het inpassingsplan alsnog in een adequate en afdwingbare stilstandsregeling te voorzien. Het 

"doorschuiven" van deze verplichting naar �e mogelijk te verlenen omgevingsvergunnin,gen is 
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overigens niet mogelijk (vgl. ABRvS 27 mei 2015, ECUL:Nl:RVS:2014:1621 en AB RvS 11 juni 2014, 
ECLl:NL:RVS:2014:2252). 

8. NIET IS GEWAARBORGD DAT lN H.ET GEHELE PARK EXACT DEZELFDE WINDTURBINES 

WORDEN GEREALISEERD 

8.1 Geen waarborgen binnen N33 

Zoals hiervoor reeds uiteen is gezet, worden de drie clusters door verschillende initiatiefnemers 
gerealiseerd. De clusters zijn zodanig vormgegeven dat door het Rijk zoveel als mogelijk rekening 
wordt gehouden met de grondposities die private partijen al vooruitlopend of speculerend op de 
mogelijke komst van een windpark hadden ingenomen. Deze financiële belangen blijken nu ook voor 

de ruimtelijke uitstraling van het windpark doorslaggevend te iijn geweest. Immers, de 

initiatiefnemers worden blijkens artikel 4.1.2a onder 5 van de planregels op geen enkele wijze 

verplicht om exact dezelfde windturbines (dus van hetzelfde merk en dezelfde kenmerken) te. 
realiseren. 

Het realiseren van dezelfde windturbines is echter wel noodzakelijk voor het verkrijgen van de voor 

een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het voorkomen 
van visuele hinder. Wegens het ontbreken van een daartoe strekkend, voldoende objectief begrensd, 

voorschrift kéln dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat sprake is van strijd met een 

goede ruimtelijke ordening. 

8.2 Geen waarborgen voor eenheid tussen N33 en Drentse Monden - Oostermoer 

Zoals wij hiervoor reeds hebben opgemerkt, zijn de windparken Drentse Monden - Oostermoer en 
N33 erg dicht bij elkaar voorzien. Zo bedraagt de afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 3 en 
het Windpark Drentse Monden -Oostermoer slechts 4 kilometer. Ter vergelijking merk ik op, dat de 
afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 1 en het noordelijkste punt van cluster 2 zo'n 4 

kilometer bedraagt en de afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 1 en het noordelijkste punt 

van cluster 3 maar liefst 8 kilometer. 

Het gevolg hîervan is, dat het windpark Drentse Monden-Oostermoer hoe dan ook zal interfereren 

met de in windpark N33 voorziene windturbines. Nu de afstand tussen Drentse Monden -

Oostermoer en cluster 3 zelfs de helft kleiner is dan de afstand tussen cluster 1 en 3, dient naar mijn 

mening vanuit ruimtelijk oogpunt in het ontwerp-inpassingsplan geborgd te worden dat de beide 

windparken een gelijke verschijningsvorm hebben en dat de windturbines afkomstig dienen te zijn 

van dezelfde fabrikant. Tevens had moeten worden onderzocht wat de gevolgen zijn van de 

cumulatie van de visuele hinder, die gezien de ligging van het thans voorziene windpark hoe dan ook 

met windpark Drentse Monden -Oostermoer zal optreden. Alleen op die manier kan immers een 

goede landschappelijke inpassing worden geborgd. 

8.3 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande is sprake van strijd met een goede ruimtelijke ordening, nu in het ontwerp

inpassingsplan op geen enkele wijze is geborgd dat zowel de windturbines binnen Windpark N33 als 

de windturbines binnen het Windpark Drentse Monden -Oostermoer identiek zijn en er geen 

onaanvaardbare (gecumuleerde) visuele hinder ontstaat. 

9. REFERENTIETURBINES VOLDOEN NIET.AAN BBT 
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Uit het inpassingsplan volgt dat de drie clusters tezamen voorzien in een windpark van ongeveer 120 

MW. Daartoe zijn blijkens het voorkeursalternatief in totaal 35 windturbines vereist in de 3 tot 5 MW 

klasse (de ''referentieturbines"). 

Uit het milieueffectrapport volgt ·echter dat de gebruikte referentieturbines niet aansluiten bij de 

BBT. Er zijn namelijk nieuwe, effectievere windturbines beschikbaar. Deze windturbines, waarvan de 

effecten zijn onderzocht, hebben grotere rotoren en worden gebouwd op steeds. hogere ashoogte. 

Hierdoor kan met het gebruik van gelijke generatoren meer energie worden opgewekt. Uit de in de 

aanvulling bij het milieueffectrapport uitgevoerde vergelijking tussen de nieuwe windturbines en de 

voor het inpassingsplan onderzochte windturbines volgt, dat de milieueffecten van de beide turbines 

gelijk zijn, zij het dat de energieopbrengst van de nieuwe turbines zo'n 27% hoger is: 

Geluid: grotere windturbines hebben geen grotere geluideffecten. Ook hier zijn aldus geen 

rnitigerende maatregelen nodig; 

Slagschaduw: hoewel de slagschaduwhinder net wat groter zal zijn dan bij de thans voorziene 

windturbines, is de hierdoor voorziene hinder- net als bij het voorkeursalternatief- goed op te 

vangen door toepassing van mitigerende maatregelen als een stilstandsvoorziening; 

Externe veiligheid: de effecten blijven gelijk; 

Landschap: de score ten opzichte van het voorkeursalternatief verandert niet; 

Energieopbrengst: het toepassen van turbines met een grotere rotordiameter op een hogere 

ashoogte leidt tot circa 27% meer kWh opbrengst in vergelijking tot de referentieturbine in het 

voorkeursalternatief. 

Nu de energieopbrengst van de nieuwe turbines zo'n 27% hoger is, is daarvan het gevolg dat met 

gebruikmaking van de BBT zo'n 9 windturbines mfnder kunnen worden gerealiseerd om de 

energiedoelstelling van 120 MW te kunnen blijven halen. Het gebruik van de BBT betekent in alle 

gevallen dus milieuwinst. Nu in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming 

van het milieu de best beschikbare technieken moeten worden toegepast en toepassing van die 

technieken er hoe dan ook toe lerdt dat er bij gelijkblijvende milieueffecten minder windturbines 

nodig zijn, ben ik van mening dat in het ontwerp-inpassingsplan geborgd had moeten worden dat de 

voorziene 120 MW aan .energieopbtengst door mlddel van het gebruik van de BBT moet worden 

behaald. Op deze plek merkt ik nog op dat borging van die norm te meer noodzakelijk is nu uit de 

aanvragen orn omgevingsvergunning volgt dat de definitieve keuze voor het windturbinetype pas 

plaatsvindt ná afronding van de besluitvorming. Nu enige vorm van inspraak op de keuze van het 

type windturbine niet mogelijk is, dient op zijh minst gewaarborgd te worden dat die windturbines 

voldoet aan de BBT. 

9.1 Vermindering windturbines dient in cluster 2 en 3 plaats te vinden 

De circa 9 windturbines die als gevolg van de toepassing van BBT minder hoeven te worden 

gerealiseerd, zouden naar mijn mening geschrapt moeten worden in de voorziene clusters 2 en 3 van 

het voorkeursalternatief. De reden daarvan is, dat de daar voorziene windturbines aparte clusters 

vormen en er voor deze clusters in geen geval sprake is van een goede landschappelijke inpassing. In 

dat kader sluit ik mij ook aan bij de aanvulling van het milieueffectrapport, waaruit volgt dat de 

landschappelijke kwaliteit en herkenbaarheid van het windpark zal toenemen indien het 

windmolenpark wordt geconcentreerd in cluster 1. Onbegrijpelijk is dan ook dat het ontwerp

inpassingsplan zonder enige motivering voorbijgaat aan deze conclusie. 

9.2· Tussenconclusie 
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Nu in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu de best 
beschikbare technieken moeten worden toegepast en toepassing van de BBT er hoe dan ook toe 
leidt dat er bij gelijkblijvende milieueffecten minder windturbines nodig zijn, meen ik dat in het 
on.twerp-inpassingsplan geborgd had moeten worden dat de voorziene 120 MW aan 
energieopbrengst door middel van het gebruik van de BBT moet worden behaald en dat de als gevolg 
daarvan ontstane milieuwinst dient te leiden tot het (deels) schrappen van de clusters 2 en 3 uit het 
voorkeursalternatief. 

10. VOORKEURSALTERNATIEF KENT GEEN GOEDE LANDSCHAPPELIJKE .INPASSING 

Ik vind verder, op grond van de hiernavolgende redenen, dat het voorkeursalternatief geen goede 
landschappelijke inpassing keht. 

In de eerste plaats is van belang dat de voorziene clusters 2 en 3 van het voorkeursalternatief haaks 
staan op het van oudsher in het plangebied aanwezige verkavelingspatroon. Nu met de thans 
voorziene l.ijnopstelling op geen enkele wijze rekening Is gehouden met het verkavellngspatroon, 
leidt het voorkeursalternatief niet tot een goede landschappelijke inpassing. 

Daarbij komt, dat uit de Omgevingsverordening van de provincie Groningen volgt, dat een park- of 
lijnopstelling dient te worden gehanteerd. Uit de voorkeursvariant volgt echter, dat is gekozen voor 
een park- als een lijnopstelling. Clusters 2 en 3 kennen immers een lijnopstelling, terwijl cluster 1 

veeleer alle kenmerken heeft van een parkopstelling. Ook hierom kan niet worden gesproken van 
een goede landschappelijke inpassing. 

In de derde plaats geldt dat niet is geborgd dat de windturbines binnen Windpark N33 identiek 
moeten zijn. Hierdoor bestaat er vanuit landschappelijk oogpunt geen enkele samenhang tussen de 
drie verschillende clusters. Bovendien is het vanuit landschappelijk oogpunt volledig onduidelfjk waar 
het ene cluster begint en het andere eindigt. Het voorkeursalternatief bestaat hierdoor uit drie 
aparte "plukjes" die, vanwege de toepasselijkheid van de Rijkscoördinatieregeling, voor het gemak 
worden gezien als één windpark terwijl daar vanuit landschappelijk oogpunt geen enkele aanleiding 
toe bestaat. 

Tot slot is nog van belang dat het voorkeursalternatief slechts 4 km is gelegen van het windpark 
Drentse Monden - Oostermoer, terwijl cluster 1 en 3 zo'n 8 km van elkaar komen te liggen. 
Nagelaten is echter, om bij de keuze voor en vormgeving van de windparken een integrale 
provinciegrensoverschrijdende n�imtelljke visie op de Veenkoloniën als geheel vast te stellen. Het 
gevolg daarvan is dat er binnen een stra.al van enkele kilometers twee totaal verschillend 
vormgegeven en niet bij elkaar passende windparken worden gerealiseerd. De karakteristieke 
kenmerken van de veenkoloniën gaan hierdoor ten koste van het financieel gewin dat met het 
realiseren van een windpark te behalen is. Feit is echter dat financiële belangen, in tegenstelling tot 
f'andschappelijke belangen, bij de vaststelling van een inpassingsplan niet ruimtelijk relevant zijn. 
Geconcludeerd moet dan ook worden dat sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening 
door geen acht te slaan op de landschappelijke gevolgen van de veenkoloniën als geheel. 

Nu er, gelet op het voorgaande, geen sprake is van een goede landschappelijke inpassing kan het 
inpassingsplan niet worden vastgesteld. 

11. GEVOLGEN VOOR FLORA EN FAUNA ZIJN ONVOLDOENDE IN DE AFWEGING BETROKKEN 

Ik meen dat de gevolgen voor de in en rondom het plangebied aanwezige flora en fauna in het 
ontwerp-inpassingsplan onvoldoende c.q. onzorgvuldig in de afweging zijn betrokken. Het gevolg 

Zie.nswijze ontwerp-inpassingsplan Windpark N33 19 

0027 



daarvan is, dat ten onrechte is vastgesteld dat het windpark geen significant verstorende effecten 
heeft op de aanwe·zïge flora en fauna. 

11.1 Telgegevens voor het noordelijke deel van het plangebied zijn onvoldoende accuraat 

Uit de passende beoordeling, die als bijlage 4 bij het ontwerp-inpassingsplan is gevoegd, volgt dat 
voor de aanwezigheid en verspreiding van watervogels binnen en rondom het plangebied gegevens 
zijn opgevraagd van het Natuurloket. Zoals volgt uit de op pagina 21 van de passende beoordeling 

opge.nomen illustratie, heeft het Natuurloket van een groot deel van het noordelijke deel van het 
plangebied geen gegevens. Hoewel vervolgens voor de effectbepaling in dit deel van het plangebied 
gebruik is gemaakt van een extrapolatie op grond van gebiedskenmerken en van de gegevens van 

omliggende telgebieden, aangevuld met waarnemingen van de website waarneming.nl, kan nîet 

worden ontkend dat de telgegevens voor het noordelijke deel van het plangebied onvoldoende 

accuraat zijn: men heeft zich immers moeten baseren op schattingen. 

Het ontbreken van telgegevens leidt ertoe dat de conclusîes die in de passende beoordeling worden 

getrokken, niet (zonder meer) gevolgd kunnen worden. Zonder nader-accuraat en niet op 

schattingen gebaseerd -onderzoek, staat immers niet vast dat het windpark geen significant 

verstorende effecten heeft op de in en rondom het plangebied aanwezige flora en fauna. Ik wijs in 

dat licht in het bijz.onder naar de conclusies die in de passende beoordeling worden getrokken over 

het aantal aanvaringsslachtoffers en het toepasselijke mortaliteitscijfer. 

Nu de conclusies uit de passende beoordeling één-op-één zijn overgenomen in het ontwerp
inpassingsplan1 kan het ontwerp-inpassingsplan om dezelfde redenen niet in stand blijven. 

11.2 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande heeft de passende beoordeling op onzorgvuldîge wijze plaatsgevonden. Op 

basis van de thans beschikbare onderzoeksgegevens kon -en mocht -het Rijk niet de conclusie 

trekken dat geen significant verstorende effecten zouden optreden. De zienswijze is ook hierom 

gegrond. 

12. INPASSINGSPLAN IS NIET UITVOERBAAR WEGENS ONTBREKEN KADER VOOR 

ONDERHOUDSWEGEN 

Uit de toelichting bij het ontwerp-inpassingsplan volgt dat de windturbines bereikbaar zullen zijn via 
nog aan te leggen onderhoudswegen. Deze wegen worden zowel bestemd voor het bereiken van de 
windturbines met zwaar materieel tijdens de bouw, als voor de onderhoudswerkzaamheden na 

realisatie van de windturbines. Het gebruik van de onderhoudswegen zal, zo volgt uit de. toelichting, 
(tijdelijk) zorgen voor een verhoging van de verkeersintensiteit op de (lokale) wegen. De 
onderhoudswegen zullen, zo volgt uit de toelichting, maximaal vijf meter breed worden en er zal 

zoveel mogelijk de kortste route worden aangehouden. 

In het ontwerp-inpassingsplan is niet opgenomen op welke wijze de wegen verkeerskundig worden 

vormgegeven. Evenmin volgt uit het inpassingsplan welke concrete gevolgen de toename van de 

verkeersintensiteit zal hebben voor het reeds aanwezige verkeer op de (lokale) wegen en of de 
toename van de verkeersintensiteit niet aan de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan in de weg 
staat. Nu hier ten onrechte niet in is voorzien, is het ontwerp-inpassingsplan in strijd met een goede 

ruimtelijke ordening. 

13. TOETSAFSTANDEN TOT ONDERGRONDSE BUISlEIDINGEN ZIJN NIET GEBORGD 
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Uit het ontwerp-inpassingsplan volgt dat in het voorkeursalternatief voor één windturpine niet kan 

worden voldaan aan de geldende toetsafstand van 200 meter tot ondergrondse transportleidingen. 

Nu hierdoor mogelijk negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor de leveringszekerheid en het 
hoogspanningsnetwerk dient de eigenaar van de betreffende transportleidingen (hier: de NAMI) in te 
stemmen met de realisatie van het windpark. Uit het ontwerp-inpassingsplan volgt niet dat reeds 

instemming is verkregen. Het ontwerp-inpassingsplan is daarmee in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening. 

14. KEUZE VOOR GROTERE WINDTURBINES LEIDT TOT KLEINER PARK 

Voorts richt ik mijn zienswijze nog tegen het gegeven dat in het ontwerp-inpassingsplan ten onrechte 

niet is gewaarborgd dat de windturbines moeten aansluiten bij de best beschikbare technieken 
(BBT). 

15. ZORGVULDIGE AFWEGING VAN DE GEZONDHEIDSASPECTEN ONTBREEKT 

los van het bovenstaande, meen ik dat een zorgvuldige afweging van de gezondheidsaspecten, die 

de realisatie van een windpark met zich zal brengen, ontbreekt. De thans reeds voorziene cumulatie 

van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Ook de 
eventuele psychische schade die bewoners zullen oplopen door het onverkoopbaar worden van hun 
woningen, moet niet worden onderschat. Gelet hierop verwekt ik u om het gezondheidsaspect bij de 

vaststelling van het inpassingsplan zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet slechts te votstaan 

met een milieutoets. 

16. REALISATIE VAN HET WINDPARK IS FINANCIEEL NIET UITVOERBAAR 

Tot slot wijs ik erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het 
ontwerp-inpassingsplan wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de investeringen 
worden terugverdiend door de verkoop van opgewekte elektriciteit en mogelijke subsidiëring via de 

stimuleringsregeling SDE+. Zonder nadere onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfel 
ik of de kosten die de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug 
te verdienen. 

17. SLOT 

Gelet op het voorgaande verzoek ik u om het inpassingsplan niet vast te stellen omdat er geen 

noodzaak bestaat tot het oprichten van een windmolenpark en u niet bevoegd bent tot vaststelling 
van het inpassingsplan. 

Voor zover u wel tot vaststelling van het inpassingsplan over zou gaan, verzoek ik u om dat dan in 

ieder geval te doen met inachtneming van deze zienswijze. 

Hoogacht•
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Verzonden: Dinsdag 1 november 2016 21:03 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E- mailadres:  
Als: Particulier 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Het windpark N33 wordt naar mijn mening te dicht op de huizen/dorpen gerealiseerd 
waardoor de waarde van de huizen zullen dalen waar niemand om heeft gevraagd. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Het is verstandiger om de windmolens op een grotere afstand van de bebouwing te laten 
verrijzen als ze er al moeten komen. 
Men kan ook veel doen door met zonnecollectoren energie op te wekken, door grote veld en 
aan te leggen. Je kan deze onttrekken aan het aangezicht door er een aarden wal om toe 
aan te leggen, zo behoud men wel enigszins het beeld van het platteland zoals het behoort 
te zijn. 
Bovendien begrijp ik niet waarom het hele landschap vol gebouwd moet worden met 
windmolens. Het lijkt wel op een soort straf naar aanleiding van de problemen /schades 
welke zijn ontstaan door de gaswinning. 
Het hele landschap wordt door deze windmolens oer lelijk gemaakt door de bedenkers die 
niet zelf op het platteland wonen. 
En als ze er éénmaal staan staan ze er voor vele tientallen jaren waar we onze kinderen 
(nakomelingen) mee op zadelen. 
Er zijn plekken genoeg waar meer ruimte en minder bebouwing is, denk er nog eens goed 
over na. 
En laten we zeggen, mensen / bewoners hebben ook hun privacy wat betreft prettig wonen 
op het platteland in/of in een dorp. 

Reactie 

0028 



Naam, ..
Adres: .

Woonplaats: 

Aan: 

Bureau Energieprojecten, 

lnspraakpunt Windpark N33 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Plaats, "Ve.e'Yl0ct \M 
Datum, "\.� . .. u1..�".1.'1 .... 2016 

Excellentie, 

02 NOV Z01 

Bij de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport, de 

ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken voor Windpark N33, heeft u eenieder in de 

gelegenheid gesteld om in de periode van 30 september 2016 tot en met 10 november 2016 een 

zienswijze in te dienen. Ik maak van die gelegenheid graag gebruik. Daarom zend ik u hierbij mijn 

zienswijze. 

1. MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK ONTBREEKT 

Ik wens stil te staan bij het volgende. De realisatie van windpark N33 is zeer ingrijpend voor Veendam 

en haar bewoners. Niet alleen zal het landschap ingrijpend worden gewijzigd, maar het splijt ook de 

gemeenschap: initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet gehoord. 

Het geringe maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en eenzijdige 

communicatie vanuit het Rijk over dit project. Het beeld dat nu bij de gemeenschap leeft- en 

wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp-inpassingsplan - is, dat de plannen zijn 

toegeschreven naar de wensen en financiële belangen van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, 

maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist doorslaggevend hadden moeten zijn en in 

de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van meet af aan ondergeschikt geweest aan 

deze financiële belangen. Die handelwijze van het Rijk steekt mij. Zeker, omdat uit de hiernavolgende 

zienswijzen onmiskenbaar blijkt dat er andere alternatieven mogelijk zijn waarvoor zowel 

maatschappelijk draagvlak als een goede c.q. betere ruimtelijke en landschappelijke inpassing 

mogelijk is. 

Gezien het totale gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject van nu 

af aan zodanig vorm te geven dat serieus met de belangen van de inwoners van het betreffende 

gebied rekening wordt gehouden: niet het Rijk (in Den Haag), maar zij zitten immers, als de realisatie 

van het park doorgaat, de komende 30 jaar vast aan de door u in procedure gebrachte plannen. 
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2. GEEN NOODZAAK TOT REALISATIE WINDPARK 

Ik ben van mening dat er geen noodzaak bestaat tot realisatie van een windpark, omdat de 

energiedoelstellingen ook op een alternatieve wijze bereikt kunnen worden die wel draagvlak bij 

inwoners, de lokale politiek en het bedrijfsleven heeft. 

2.1 Achtergrond 

Ons land staat aan de vooravond van een grote energietransitie. In dat kader heeft het Rijk zich tot 

doel gesteld dat in 2020 14% van de energie duurzaam moet zijn. Om dat doel te bereiken, heeft het 

Rijk zich - zo blijkt mede uit de Structuurvisie Windenergie Op Land -tot doel gesteld dat in 2020 

6000 MW aan windenergie dient te zijn gerealiseerd. Voor de provincie Groningen geldt specifiek dat 

zij zich heeft gecommitteerd aan de realisatie van 855,5 MW windenergie op land, waarbij windpark 

N33 zo'n 120 MW zal gaan genereren. 

Hoewel ik voorstander ben van de toepassing van duurzame energie, acht ik het wel van belang dat 

de wijze waarop de genoemde doelstelling bereikt wordt, moet kunnen rekenen op maatschappelijk 

draagvlak, gekoppeld aan een duurzame economische ontwikkeling. Met de realisatie van windpark 

N33 gaat het Rijk compleet voorbij aan dit uitgangspunt. 

2.2 Rijk heeft geen oog voor potentie van zonne-energie 

Feit is namelijk, dat de doelstellingen voor duurzame energie niet per definitie via windenergie 

hoeven te worden gerealiseerd. Ik verwijs daartoe naar de Tweede Kamer motie van het Kamerlid 

Smaling (30 196, nr. 404). Daarin werd de regering namelijk uitdrukkelijk opgeroepen om bij de 

verdere besluitvorming over het windpark N33 nadrukkelijk oog te hebben voor het mogelijk 

inwisselen van windenergie voor zonne-energie en de plannen voor zonneparken in de regio bij de 

besluitvorming te betrekken. Tevens heeft de Tweede Kamer u gevraagd om een maatschappelijke 

kosten-batenanalyse uit te voeren naar de huidige en de verwachte energieopwekking uit zon en 

wind op land (30 196, nr. 452). 

Ter vergelijking wijs ik u erop dat onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV voor het naastgelegen 

windpark De Drentse Monden - Oostermoer een maatschappelijke kosten- en batenanalyse heeft 

uitgevoerd. Hieruit volgt dat zonne-energie - al dan niet in combinatie met windenergie - een 

uitstekend alternatief vormt. 

Voor het voorziene windpark N33 is in dat kader van belang dat de afgelopen periode reeds 

vergunningen zijn verleend voor de realisatie van zonne-parken die in totaal zo'n 120 MW aan zonne

energie zullen gaan genereren. Hierdoor heeft de regio er feitelijk zelf al voor gezorgd dat in 2020 de 

doelstelling van 120 MW aan duurzame energie via zonneparken wordt gerealiseerd: 

• bij Sappemeer-Noord is een zonnepark ter grootte van 117 ha voorzien waarmee zo'n 97 MW 

per jaar aan zonne-energie kan worden opgewekt. De daartoe benodigde omgevingsvergunning 

is op 7 oktober jl. verleend; 

• aan de lndustrieweg in Veendam ("de Leeuweriklocatie") is een zonnepark ter grootte van 6,5 

ha en 54.032 zonnepanelen voorzien. De daartoe benodigde omgevingsvergunning is op 

2oktober 2015 verleend; 
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• aan de lndustrieweg in Veendam ("Energie Park Veendam") is een zonnepark ter grootte van 4,5 

ha en 10.260 zonnepanelen voorzien. De daartoe benodigde omgevingsvergunning is op 7 

oktober jl. verleend; 

• tot slot zijn er concrete voornemens om op het Wilkensterrein een zonne-park ter grootte van 

4,4 ha te realiseren. 

Deze voorbeelden alleen al laten zien dat met gebruikmaking (en intensivering) van de potentie van 

zonne-energie het behalen van de energiedoelstellingen voor 2020 heel wel mogelijk is. Nu de 

realisatie van de voorziene zonne-parken - anders dan het voorziene windpark- bovendien wel 

draagvlak heeft bij de inwoners, de lokale politiek en het bedrijfsleven, bestaat er naar mijn mening 

geen noodzaak meer voor de realisatie van een windpark. 

2.3 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande meen ik dat door het Rijk te krampachtig wordt vastgehouden aan het in de 

Structuurvisie Windenergie Op Land opgenomen uitgangspunt dat de duurzame 

energiedoelstellingen via het realiseren van windparken bereikt moeten worden. Ten onrechte wordt 

geen aandacht besteed aan de potentie van zonne-energie. Nu bovendien in de regio is gebleken dat 

de energiedoelstellingen mét maatschappelijk draagvlak en makkelijk gerealiseerd kunnen worden 

via gebruikmaking (en intensivering) van de potentie van zonne-energie, bestaat er vanuit ruimtelijk 

opzicht geen enkele noodzaak meer voor de realisatie van windpark N33. Ik meen dan ook dat dient 

te worden afgezien van de realisatie van windpark N33. 

3. RIJKSCOÖRDINATIEREGELING IS TEN ONRECHTE TOEGEPAST OMDAT WINDPARK N33 NIET 
KAN WORDEN AANGEMERKT ALS ÉÉN PRODUCTIE-INSTALLATIE 

Voor zover u van mening mocht zijn dat er toch een noodzaak bestaat tot het oprichten van een 

windmolenpark, dan meen ik dat de Rijkscoördinatieregeling van artikel 3.35, eerste lid, aanhef en 

onderdeel c, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: "Wro") in deze procedure ten onrechte is 

toegepast. Windpark N33 kan namelijk niet worden aangemerkt als één productie-installatie in de zin 

van artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998. Nu het gevolg daarvan is dat geen sprake is van een 

productie-installatie van tenminste 100 MW, leidt dat ertoe dat de Rijkscoördinatieregeling ten 

onrechte is toegepast en het Rijk niet bevoegd is tot het vaststellen van een inpassingsplan. 

Hierna licht ik dit standpunt nader toe. Daarbij zal ik eerst stilstaan bij de relevante feiten en het 

juridisch kader. 

3.1 Relevante feiten 

De bedrijven Yard Energy Development B.V. en Blaaswind B.V., thans handelend onder de namen 

Windpark Vermeer Noord B.V., Windpark Vermeer Midden B.V. en Windpark Vermeer Zuid B.V. zijn 

de oorspronkelijke initiatiefnemers van de ontwikkeling van Windpark N33. Zij vormen samen het 

"samenwerkingsverband Windpark N33". In het kader van dit samenwerkingsverband zijn de 

afgelopen jaren verschillende alternatieven voor de realisatie van het windpark ontwikkeld. Wij 

verwijzen daartoe naar de in het milieueffectrapport onderzochte varianten 1 tot en met 5 die tot 

stand zijn gekomen op initiatief van het samenwerkingsverband. 

Op een later moment, maar in ieder geval na de totstandkoming van de varianten 1 tot en met 5, 

toonde ook RWE interesse in de realisatie van het windmolenpark omdat zij op de betreffende 

locatie inmiddels grondposities had verworven. Naar aanleiding daarvan is variant 6 tot stand 

gekomen. 
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Ondanks dat RWE wel met plannen kwam voor de realisatie van het windmolenpark, bleef - en blijft 

- RWE tot op heden apart van het samenwerkingsverband Windpark N33 opereren. 

Tot toetreding van RWE tot het samenwerkingsverband is het dan ook nooit gekomen. Die scheiding 

blijkt overigens ook expliciet uit het gepresenteerde voorkeursalternatief. Daaruit volgt namelijk dat 

het Windpark N33 bestaat uit drie clusters of deelgebieden: 

1) 27 windmolens ten noorden van de kern Meeden; 

2) 4 windmolens ten oosten van Veendam en ten noorden van Ommelanderwijk, en; 

3) 4 windmolens ten zuidoosten van Veendam en ten zuiden van Ommelanderwijk. 

Zuidbroek 

Muntendam 1 

Indicatieve kaart van Windpark N33 ' 

De voorziene clusters 2 en 3 worden slechts door het samenwerkingsverband Windpark N33 

gerealiseerd. RWE is daarbij niet betrokken. Er is zelfs voorzien in drie aparte transformatorstations, 

zo volgt uit de bijlagen 1 tot en met 3 van het ontwerp-lnpasslngsplan. Daarbij komt, dat de beide 

partijen zich in overleggen apart laten vertegenwoordigen en dat er voor ieder cluster en door iedere 

initiatiefnemer aparte omgevingsvergunningen zijn aangevraagd waaruit volgt dat ieder cluster als 

aparte inrichting moet worden beschouwd. Verder is van belang dat op geen enkele wijze is 

gewaarborgd dat in het gehele windpark eenzelfde typewindturbines wordt gerealiseerd. Van een 

bundeling van belangen is dan ook geenszins sprake. 

Ten aanzien van cluster 1 is nog het volgende van belang. Dit cluster wordt deels gerealiseerd door 

het samenwerkingsverband en deels door RWE (zie de onderstaande visualisatie; blauw is 

samenwerkingsverband, groen is RWE): 
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Ook ten aanzien van dit cluster ontbreekt iedere vorm van samenwerking. Zo zijn de 

omgevingsvergunningen apart van elkaar aangevraagd en is in de beide aanvragen vermeld dat de 

windturbines van beide initiatiefnemers als een aparte inrichting moeten worden beschouwd. 

Tot slot en los van het bovenstaande is voor de drie clusters nog van belang dat die erg ver van elkaar 

verwijderd zijn gelegen. Zo bedraagt de afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 1 en het 

noordelijkste punt van cluster 2 zo'n 4 kilometer en de afstand van het zuidelijke punt van cluster 1 

en het noordelijkste punt van cluster 3 maar liefst 8 kilometer. Ter vergelijking wijs ik erop dat het 

ten zuiden van Windpark N33 gelegen Windpark Drentse Monden - Oostermoer slechts op 4 

kilometer van het zuidelijkste punt van cluster 3 is gelegen (zie de onderstaande illustratie): 
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3.2 Juridisch kader 

De totstandkoming van een windmolenpark kan met de Rijkscoördinatieregeling van artikel 3.35, 

eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wro worden voorbereid indien sprake is van: 

De aanleg en uitbreiding van een productie-installatie, met inbegrip van de aansluiting van die installatie op een net, met een 
capaciteit van ten minste 100 MW, indien het betreft een insta/lotie voor de opwekk ing van duunome elektriciteit met behulp 

van windenergie (zie artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a van de Elektriciteitswet 1998). 

Voor wat betreft het antwoord op de vraag wat dient te worden verstaan onder het begrip 

productie-installatie, is het volgende in de memorie van toelichting bij de Wijziging van de 

Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met de toepassing van de 

Rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten vermeld: 
•Een productie-installatie kon bestaan uit meerdere productie-eenheden. Een productie-eenheid kon worden omschreven als de 

kleinst mogelijke entiteit waarmee zelfstand ig elektriciteit kon worden opgewekt. Een aantal van die productie-eenheden die 
geografisch. technisch. functioneel of organisatorisch met elkaar samenhangen kunnen een productie-inrtallatie vormen. Hierbij 

kan bijvoorbeeld worden gedocht aan een windmolenpark dot door één exploitant wordt beheerd ofwaorbif tussen de 
windmolens technische verbindingen bestaan. Elke windmolen is dan een productie-eenheid, tetrWijl h et windmolenpark als 

geheel de p roductie-instollot1e tS.1# 

Uit de nota naar aanleiding van het verslag volgt bovendien het volgende: 

•ae leden van de SP·froctJe vroegen zich verder nog af hoe de regering omgaat met bijvoorbeeld grootschalige 

wif!dturbineparken die in totaal een vermogen van meer don 100 MW beslaan, moor in de praktijk bestaan uit meerdere kleine 
prodvctie-installatles, of don niet van verschillende exploitanten. Zoals vermeld in de toelichting op artikel 1, onderdeel A, van het 
wetsvoorstel, kan een productie-instollatie uit meerdere productie-eenheden bestaan. Een produc tie-eenheid kan worden 
omschreven als de kleinst mogelijke entiteit waarmee zelfstand ig elektridteit kon worden opgewekt (bijvoorbeeld één 

windmolen). Een prodvctie-installatie kon bestaan uit meerdere prodvclie-eenheden. Het criterium is of de productie-eenheden 
zodanig geografisch, technisch, functioneel af organisatDrisch met elkaar samenhangen dat sprake is von één productie

mstollatle. Deze eisen zijn niet cumvlati et Dol een aantal productie-eenheden door dezelfde exploitant wordt beheerd. Is een 

belangrijke indicatie dat sprake is van één productie-installatie, moor is niet doorslaggevend. Ook als de product ie-eenheden door 

1 Kamerstukken II 2007/DB, 31 326, nr. 3, p. 15. 
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meerdere exploitanten beheerd worden. kan sprake zijn van één productie-installatie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als tussen de 

productie-eenheden technische verbindingen bestaan, zoals een gezamenlijke aansluiting op een net. Anderzijds zullen door 

dezelfde exploitant beheerder productie-eenheden geen productie-installatie zijn als die productie-eenheden op grote afstond 

van elkaar zijn gelegen en er tussen die eenheden geen technische of functionele verbindingen bestaan. 2" 

Van belang is aldus, dat een windmolenpark één productie-installatie kan vormen indien de 

verschillende windmolens geografisch, technisch, functioneel of organisatorisch met elkaar 

samenhangen. Daarbij is het gegeven dat een aantal windmolens door dezelfde exploitant wordt 

beheerd, een belangrijke indicatie dat sprake is van één productie-installatie. Doorslaggevend is die 

indicatie echter niet. Ook als de windmolens door meerdere exploitanten beheerd worden, kan 

sprake zijn van één productie-installatie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als tussen de productie

eenheden technische verbindingen bestaan, zoals een gezamenlijke aansluiting op een net. Een en 

ander volgt overigens ook uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State van 4 mei 2016, ECLl:NL:RVS:2016:1228 (Wieringermeer). 

3.3 Windpark N33 kan niet worden aangemerkt als één produdie-installatie 

Gelet op de voornoemde feiten en het juridisch kader ben ik van mening dat Windpark N33 niet kan 

worden aangemerkt als één productie-installatie in de zin van artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder 

a, van de Elektriciteitswet 1998. Van geografische, technische, functionele of organisatorische 

samenhang is namelijk geen sprake: 

• Geografische samenhang ontbreekt 
Van geografische samenhang is om de volgende redenen geen sprake: 

- zoals volgt uit de afbeelding die onder het kopje "relevante feiten" is toegevoegd, bestaat 

het windpark uit drie afzonderlijke clusters. Deze afzonderlijke clusters vertonen geen 

enkele vorm van samenhang; 

verder is van belang dat de drie clusters waaruit Windpark N33 bestaat erg ver van elkaar zijn 

gelegen. Daarmee is er sprake van onvoldoende ruimtelijke samenhang om ze te kunnen 

beschouwen als één productie-installatie. Zo bedraagt de afstand tussen het zuidelijkste 

punt van cluster 1 en het noordelijkste punt van cluster 2 zo'n 4 kilometer en de afstand van 

het zuidelijke punt van cluster 1 en het noordelijkste punt van cluster 3 maar liefst 8 

kilometer; 

ook geldt dat het ten zuiden van Windpark N33 gelegen Windpark Drentse Monden -

Oostermeer op slechts 4 kilometer van het zuidelijkste punt van cluster 3 is gelegen. Die 

afstand is kleiner dan de afstanden die binnen het Windpark N33 worden gehanteerd. Nu 

bovendien vanuit landschappelijk oogpunt niet te zien is waar het ene windpark begint en 

het andere eindigt, is van enige geografische samenhang geen sprake. 

• Technische samenhang ontbreekt 
Van technische samenhang is om de volgende redenen geen sprake: 

De drie clusters kennen allemaal een eigen energievoorziening nu er is voorzien in 

aparte transformatorstations; 

Verder geldt dat iedere aanvrager van een omgevingsvergunning zelf de aansluiting op 

het elektriciteitsnet verzorgt; 

Tot slot is van belang dat op geen enkele wijze is geborgd dat uiteindelijk in het gehele 

gebied dezelfde windturbines worden gerealiseerd zodat sprake is van een 

samenhangend windmolenpark. Op grond van artikel 4.1.2a onder 5 van de planregels 

hoeven de windturbines namelijk slechts per cluster of deelgebied identiek te zijn. 

• Functionele samenhang ontbreekt 

2 Kamerstukken II 2007/08, 31 326, nr. 6, p. 5. 
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Van functionele samenhang is geen sprake omdat geen gemeenschappelijk gebruik wordt 

gemaakt van bepaalde ruimten of bedrijfsmiddelen. Niet voor niets volgt uit de aanvragen 

om omgevingsvergunning dat sprake zal zijn van vier aparte inrichtingen. De drie clusters 

kunnen en zullen dan ook volledig zelfstandig functioneren. 

• Oraanisatorische samenhang ontbreekt 

Tot slot ontbreekt ook de vereiste organisatorische samenhang, omdat: 

De drie clusters worden geëxploiteerd door verschillende exploitanten. Cluster 1 wordt 

deels geëxploiteerd door het samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE. De 

voorziene clusters 2 en 3 worden echter slechts door het samenwerkingsverband 

Windpark N33 geëxploiteerd. RWE is daarbij niet betrokken; 

RWE geen onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband Windpark N33 en er niet 

of nauwelijks onderlinge afstemming plaatsvindt. Zo valt op dat op het moment dat de 

aanvragen niet door Pondera worden gecoördineerd, het samenwerkingsverband N33 

en RWE beide andere bedrijven inschakelen voor het uitvoeren van onderzoeken (zie 

onder meer de bijlagen 4B en 4C bij de aanvragen om omgevingsvergunning); 

Van belang is overigens ook dat ten aanzien van cluster 1 de onderlinge organisatorische 

samenhang ontbreekt, omdat de ingediende vergunningaanvragen niet gezamenlijk zijn 

voorbereid en/of op elkaar zijn afgestemd. Zo moeten de windturbines van beide 

initiatiefnemers en in ieder cluster als een aparte inrichting worden beschouwd; 

Ook geldt dat beide partijen zich tijdens overleggen apart laten vertegenwoordigen; 

Waar geldt dat er wel een gezamenlijk milieueffectrapport is opgesteld, kan dat gegeven 

overigens niet doorslaggevend zijn voor het oordeel dat sprake is van één productie

installatie. Indien voor elke van de clusters een afzonderlijk milieueffectrapport zou zijn 

opgesteld, zou daarin voor wat betreft de effectbeoordeling immers ook met de andere 

initiatieven rekening moeten zijn gehouden, onder andere met het oog op eventuele 

cumulatieve effecten op het punt van geluidhinder en hinder door slagschaduw of op 

het punt van aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen; 

Tot slot is van belang dat zowel het samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE 

eigen personeel en middelen hebben. 

Gelet op het voorgaande kan naar mijn mening niet anders worden geoordeeld dan dat Windpark 

N33 geen geografische, technische, functionele en/of organisatorische samenhang vertoont. Het 

gevolg daarvan is, dat het windpark niet kan worden aangemerkt als één productie-installatie in de 

zin van artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998. 

3.4 Tussenconclusie: Rijkscoördinatieregeling is ten onrechte toegepast 

Nu sprake is van drie aparte productie-installaties, is daarvan het gevolg dat de 

Rijkscoördinatieregeling ten onrechte is toegepast. Toepassing van de Rijkscoördinatieregeling is op 

grond van de Elektriciteitswet 1998 immers slechts mogelijk bij een productie-installatie van 

tenminste 100 MW. In ieder geval voor de twee productie-installaties ter hoogte van Veendam 

(cluster 2 en 3) wordt niet aan deze norm voldaan, waardoor niet het Rijk maar de provincie het 

bevoegd gezag is. Ik verwijs in dat kader naar het bepaalde in artikel 9e, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998: 

NProvinciale staten zijn bevoegd voor de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van duurzame 

elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW, met inbegrip van de 

aansluiting van die installatie op een net, gronden aan te wijzen en daarvoor een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26, 

eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen." 

Nu het Rijk niet bevoegd is tot vaststelling van het inpassingsplan, kan niet tot vaststelling van het 

inpassingsplan worden overgegaan. De zienswijze dient hierom gegrond te worden verklaard. 
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4. REALISATIE WINDMOLENPARK IS IN STRIJD MET HET PROVINCIAAL- EN GEMEENTELIJK 

BELEID 

Nu niet het Rijk, maar de provincie het bevoegd gezag is voor het opstellen en het vaststellen van het 

inpassingsplan, is het provinciale - en het daarmee in lijn zijn gemeentelijke - beleid bij het opstellen 

van het inpassingsplan ten onrechte terzijde geschoven. Ik licht dit hierna nader toe. 

4.1 De voorziene windturbines sluiten niet aan bij het vlakke, veenkoloniale landschap 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de Groninger Veenkoloniën, dat is een relatief open 

agrarisch landschap met grootschalige akkerbouwgebieden. Het open landschap kenmerkt zich met 

name door de weidsheid met een veelal nog herkenbare opstrekkende verkaveling. Deze wijze van 

verkaveling is een overblijfsel van de ontginningsgeschiedenis van Veendam. Vanaf de 17e eeuw 

werd het hoogveen rondom Veendam namelijk in ontginning genomen, waarbij het veen werd 

afgegraven ten behoeve van de turfwinning. De onderliggende zandgronden werden vervolgens 

ingericht voor de landbouw. 

Het resultaat van de ontginning van het hoogveen was, dat een veenkoloniaal landschap werd 

gecreëerd met een bijna wiskundige systematiek. 

Zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau is altijd over de band van bestemmingsplannen, 

beheersverordeningen, structuurvisies en omgevingsverordeningen geborgd dat dit historische 

landschap, met daarbij de kenmerkende openheid en de van oudsher aanwezige agrarische functie, 

werd behouden: 

• Zo volgt uit de op 1 juni 2016 vastgestelde provinciale Omgevingsvisie 2016 dat de provincie bij 

de realisatie van een windmolenpark, mede vanwege de invloed die zo'n windpark zal hebben 

op het landschap en de leefomgeving, de volgende inrichtingsprincipes van belang acht: 

o aansluiting bij het landschap; 

o herkenbare interne orde; 

o afstand tussen de parken. 

• Daarnaast volgt uit artikel 2.4.14 van de eveneens op 1 juni 2016 vastgestelde 

Omgevingsverordening 2016, dat een bestemmingsplan kan voorzien in de oprichting van 

windturbines op voorwaarde dat: 

a. de windturbines deel gaan uitmaken van een park- of lijnopstelling; en, 

b. ze geen grotere wieklengte hebben dan tweederde van de ashoogte. 

• Verder volgt uit het gemeentelijk beleid het uitgangspunt dat de gemeente voorstander is van 

de toepassing van duurzame energie. Voor wat betreft de realisatie van een windmolenpark 

heeft zij in dat kader vastgelegd dat realisatie daarvan mogelijk is, mits het park landschappelijk 

kan worden ingepast en de licht- en geluidhinder tot een minimum kan worden beperkt. Tevens 

dient een windmolenpark- zo dat er komt - zoveel mogelijk in de vorm van een parkopstelling 

te worden opgericht (zie de nota "Energiek met Energie, samen op naar een duurzaam Oost

Groningen"). 
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• In de op 16 februari 2015 door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie Veendam wordt 

opgemerkt dat: 

o het gebied ten zuiden van de bedrijvenzone Dallen tussen de spoorlijn en de N33 door zijn 

karakteristieke openheid van bijzondere landschappelijke waarde is. Vanaf de doorgaande 

wegen ligt namelijk het lint van Wildervank als helder begrensde stedenbouwkundige 

structuur in het landschap. De bedoeling is dat het gebied open blijft om zo de structuur en 

identiteit van het lintdorp Wildervank te behouden; 

o in het oostelijk gelegen landelijk gebied buiten de linten van Meeden, Zuidwending, 

Ommelanderwijk en Bareveld wordt ingezet op het openhouden van het grootschalige 

landschap in een patroon van 'open-lint-open'. De open gebieden zijn voornamelijk 

bestemd voor de grootschalige landbouw of andere grootschalige functies en landbouw 

gerelateerde bedrijvigheid. Daarbij blijft de landschappelijke hoofdopzet van wijken en 

kanalen leidend. 

• Tot slot is van belang dat het plangebied waar de windmolens van cluster 2 en 3 zijn voorzien op 

grond van de vigerende beheersverordening "Buitengebied Veendam" de bestemming 

"agrarisch" heeft en dat de ontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied altijd aan andere, 

strengere regels zijn gebonden dan in delen waar dit herkenbare landschap in mindere mate 

zichtbaar is. Zo is voor wat betreft de toelaatbaarheid van ontwikkelingen altijd aansluiting 

gezocht bij de verkavelingsstructuur en zijn functies die afbreuk doen aan de openheid 

(waaronder bosaanplant) niet toegestaan. Ik verwijs daartoe ook naar de structuurvisie van 

Veendam waarin het volgende is opgenomen: 

Nln het oostelijk gelegen gebied buiten de lint von Meeden, Zuidwending, Ommelanderwijk en Bareveld zal worden ingezet op het 

openhouden van het grootschalig landschap in een patroon van open-lint-open. De open gebieden zijn voornamelijk voor de 

grootschalige landbouw of andere grootschalige functies op het gebied van bijvoorbeeld de (energie)winning (magnesium, gas of 

wind).6 

Ter illustratie wijs ik ook naar het westelijke deel van het buitengebied van Veendam. In 

tegenstelling tot het plangebied, zijn daar wel niet-agrarische functies toegestaan, omdat het 

(grootschalige) open agrarische landschap daar al deels verdwenen is. Dat gebied zou gelet 

hierop wel een mogelijkheid voor een windpark kunnen vormen. 

Op de onderstaande kaart zijn de voornaamste landschappelijke kenmerken van het plangebied 

inzichtelijk gemaakt (bron: ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Veendam): 
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Uit deze kaart volgt, dat de opstrekkende verkaveling aan de oostzijde van Veendam een duidelijk 

patroon vertoont. De clusters 2 en 3 van het voorziene windpark doorbreken dit van oudsher reeds 

aanwezige verkavelingspatroon, omdat de windturbines verticaal- en dus in strijd met dit reeds van 

oudsher aanwezige -verkavelingspatroon zullen worden gerealiseerd. Daarbij komt, dat goed in het 

oog moet worden gehouden dat de voorziene windturbines van zo'n 200m hoogte het van oudsher 

en bewust open gehouden vlakke, veenkoloniale landschap op grove wijze doorbreken. De turbines 

zullen vanwege hun grote hoogte immers goed zichtbaar zijn vanuit een groot deel van Veendam. 

Ook 's nachts zullen zij voor een onrustig beeld zorgen omdat de turbines voonien zijn van 

obstakelverlichting. 

Nu de voorziene windturbines in de clusters 2 en 3 op geen enkele wijze aansluiten op het door de 

provincie en gemeente beschermde vlakke, veenkoloniale landschap, kan niet anders geoordeeld 

worden, dan dat sprake is van strijd met zowel het provinciale als het gemeentelijke beleid. Het 

windmolenpark kan om die reden niet, althans niet op de thans voorziene wijze worden gerealiseerd. 

4.2 Herkenbare interne orde ontbreekt 

Het windpark is tevens in strijd met het gemeentelijk en provinciaal beleid, omdat in het ontwerp

inpassingsplan niet is gewaarborgd dat de verschillende initiatiefnemers voor alle clusters waaruit 

het windmolenpark bestaat exact dezelfde windturbines gaan realiseren. Het ontwerp-inpassingsplan 

kent daartoe geen voldoende objectief begrensde voorschriften. Waar artikel 4.2a onder 5 van de 

planregels voorschrijft dat de windturbines per lijnopstelling en voor cluster noord identiek moeten 

zijn, is met die omschrijving immers nog niet geborgd dat ook daadwerkelijk in alle clusters identieke 

windturbines worden gerealiseerd. De kans dat er daadwerkelijk verschillende windturbines worden 

gerealiseerd, acht ik overigens reëel nu sprake is van vier verschillende inrichtingen, de 

initiatiefnemers zich niet hebben verenigd in een samenwerkingsverband, beschikken over eigen -

van elkaar gescheiden -middelen waardoor ze volledig zelfstandig van elkaar kunnen opereren en 

zich evenmin gezamenlijk laten vertegenwoordigen. 
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Het gevolg van het voornoemde gebrek aan samenwerking, afstemming en borging in de planregels 

is, dat in het ontwerp-inpassingsplan niet geborgd is dat er een herkenbare interne orde ontstaat. 

Hierdoor is sprake van strijd met zowel het provinciale als het gemeentelijke beleid. 

4.3 Windpark vertoont geen samenhang; ontbreken van park- of lijnopstelling 

In de derde plaats is sprake van strijd met het provinciaal en gemeentelijk beleid, omdat uit de op 

pagina 4 van deze zienswijze opgenomen illustratie van het windpark volgt, dat de drie clusters geen 

enkele samenhang met elkaar vertonen. Waar de Omgevingsverordening voorschrijft dat een park

o/ lijnopstelling dient te worden gehanteerd, is nu gekozen voor zowel een park- als een 

lijnopstelling. Clusters 2 en 3 kennen immers een lijnopstelling, terwijl cluster 1 veeleer alle 

kenmerken heeft van een parkopstelling. Voor wat betreft de lijnopstelling is overigens nog van 

belang dat die opstelling het van oudsher in het plangebied aanwezige verkavelingspatroon 

doorbreekt en uit het gemeentelijk beleid nu juist een grote voorkeur voor een parkopstelling volgt. 

Nu het voorziene windpark op geen enkele wijze blijk geeft van enige samenhang, is ook hierom 

sprake van strijd met het provinciale en gemeentelijke beleid. 

4.4 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande komt realisatie van de drie clusters van het voorziene windmolenpark in 

strijd met het provinciale en gemeentelijke beleid nu het windpark niet aansluit bij het landschap, 

geen herkenbare interne orde kent en het windpark geen enkele samenhang vertoont. Realisatie van 

het windpark op de thans voorziene wijze is dan ook op geen enkele wijze mogelijk (vgl. ook ABRvS 3 

juni 2015, ECLl:NL:RVS:2015:1761), zeker niet nu de provincie in plaats van het Rijk het bevoegd 

gezag is tot vaststelling van het inpassingsplan. Ook hierom dient de zienswijze gegrond te worden 

verklaard. 

5. VARIANT 6 HAD HET VOORKEURSALTERNATIEF MOETEN ZIJN 

Los van het bovenstaande meen ik dat variant 6 het voorkeursalternatief had moeten zijn in plaats 
van het thans voorliggende voorkeursalternatief. Variant 6, waarbij alle turbines in één cluster c.q. 

park komen te liggen in de hoek van de N33 en de A7, scoort namelijk op alle door het Rijk 

omschreven maatgevende onderdelen beter. Zo ondervinden er beduidend minder mensen hinder 

en vindt er minder verstoring van het karakteristieke landschap plaats. Daarbij komt dat de keuze 
voor variant 6 - anders dan de voorkeursvariant - aansluit bij het provinciale en gemeentelijke 

beleid, dat uitgaat van een voorkeur voor een parkopstelling. 

Scheemda 

Zuidbroek 

Westeriee 

Meeden 

Muntendam 

Verbeelding variant 6 
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5.1 Kenmerkende uitgangspunten voor keuze voorkeursalternatief 

Bij het bepalen van het voorkeursalternatief zijn door het Rijk de volgende maatgevende onderdelen 

tot uitgangspunt genomen: 

Het zoveel mogelijk verminderen van de geluidhinder; 

Het behouden van een zo groot mogelijke afstand tot de woonkernen; 

Een goede landschappelijke inpassing, en; 

Gelijke toepassing van de criteria in de verschillende gemeenten. 

Daarbij is, zo volgt ook uit de beantwoording van de zienswijze op het voorontwerp-inpassingsplan, 

het meeste gewicht toegekend aan de eerste drie criteria. Hierna wordt onderbouwd dat variant 

t 6 beter aansluit bij deze drie criteria. 

5.2 Variant 6 scoort beter op alle maatgevende onderdelen 

In het milieueffectrapport is op pagina 272 een tabel opgenomen met daarin de milieueffecten van 

het voorkeursalternatief, afgezet tegen de milieueffecten van (onder andere) variant 6. Daaruit volgt, 

dat de beide varianten op vele onderdelen gelijkwaardig scoren. Echter op de door het Rijk 

omschreven maatgevende onderdelen scoort variant 6 beter: 

1) Variant 6 scoort beter op het onderdeel geluid 

Variant 6 vormt qua geluidhinder de meest optimale variant, omdat er geen gehinderden wonen 

binnen de 47 Lden contour, er slechts 11 gehinderden binnen de 47 tot 42 Lden contour en er 

binnen de 42 tot 37 Lden contour in de landelijke gebieden slechts 38 gehinderden zijn. 

Hoewel ook de kernen Meeden en Zuidbroek in variant 6 vallen binnen de laatstgenoemde 

contour, geldt dat deze kernen ook in het voorkeursalternatief onder de 42 tot 37 Lden contour 

vallen. Het voordeel van variant 6 ten opzichte van het voorkeursalternatief is echter dat er bij 

variant 6 geen gehinderden zijn in de zuidelijke en noordelijke wijken van Veendam, Wildervank, 

Ommelanderwijk, Zuidwending en Muntendam. Het gevolg hiervan is dat variant 6 voor wat 

betreft het onderdeel geluid aanzienlijk beter scoort. 

2) Variant 6 scoort beter op het onderdeel slagschaduw, omdat er een grotere afstand tot de 

woonkernen wordt geborgd 

Ook voor wat betreft de slagschaduw die de windturbines zullen veroorzaken, vormt variant 6 

de meest optimale variant. Volgens de berekeningen zijn er in variant 6 namelijk slechts 14 

woningen die meer dan 6 uur per jaar hinder zullen ondervinden van slagschaduw. De reden 

daarvan is mede daarin gelegen dat in variant 6 een grotere afstand tot de woonkernen wordt 

geborgd. 

Nu er in variant 6 slechts voor enkele woningen in verband met slagschaduw in een 

stilstandsvoorziening hoeft te worden voorzien, is daarvan het gevolg dat de te realiseren 

windturbines vele malen effectiever en efficiënter inzetbaar zijn. Gelet hierop leidt de keuze 

voor variant 6 niet alleen tot minder gehinderden, maar ook tot een hogere energieopbrengst. 

3) Variant 6 scoort beter op het onderdeel landschappelijke inpassing 

Zienswijze ontwerp-inpassingsplan Windpark N33 13 

0029 



In de derde plaats scoort variant 6 beter op het punt van landschappelijke inpassing. Zoals 

hiervoor reeds uiteen is gezet, staan de voorziene clusters 2 en 3 van het voorkeursalternatief 

namelijk haaks op het van oudsher in het plangebied aanwezige verkavelingspatroon. Nu met de 

lijnopstelling van de clusters 2 en 3 op geen enkele wijze rekening is gehouden met de 

verkavelingsstructuur, leidt het voorkeursalternatief op geen enkele wijze tot een goede 

landschappelijke inpassing. Verder is van belang dat het voorkeursalternatief slechts op 4 km 

afstand is gelegen van het windpark Drentse Monden - Oostermoer, terwijl cluster 1 en 3 zo'n 8 

km van elkaar zijn voorzien. Het gevolg daarvan is, dat er vanuit landschappelijk oogpunt geen 

enkele samenhang bestaat tussen de drie verschillende clusters en dat het vanuit 

landschappelijk oogpunt volledig onduidelijk is waar het ene windpark begint en het andere 

eindigt. Het voorkeursalternatief bestaat hierdoor uit drie aparte "plukjes" die, vanwege de 

toepasselijkheid van de Rijkscoördinatieregeling, voor het gemak worden gezien als één 

windpark terwijl daar vanuit landschappelijk oogpunt geen enkele aanleiding toe bestaat. 

De voornoemde landschappelijke nadelen kent variant 6 niet. In die variant zijn immers alle 

windmolens in één cluster voorzien, waardoor de historische verkavelingsstructuur ter hoogte 

van Veendam niet wordt doorbroken. Daarbij komt dat de keuze voor variant 6- anders dan de 

voorkeursvariant - aansluit bij het provinciale en gemeentelijke beleid, dat uitgaat van een 

voorkeur voor een parkopstelling. Voorts bevindt het windmolenpark Drentse Monden -

Oostermoer zich op bijna 15 km afstand van de zuidelijkste windturbine in variant 6, waardoor 

niet het gevaar ontstaat dat de twee windmolenparken als één geheel worden gezien. 

5.3 Tussenconclusle 

Nu variant 6 op alle maatgevende onderdelen beter scoort dan het voorkeursalternatief, is de keuze 

voor het voorkeursalternatief op geen enkele wijze begrijpelijk en bovendien in strijd met een goede 

ruimtelijke ordening. De zienswijze dient daarom ook hierom gegrond te worden verklaard. 

6. AANWUZING VOORLOPIGE BESTEMMING NIET MOGELIJK EN LEIDT TOT STRIJD MET 

ALGEMENE BEGINSELEN 

Naast het voornoemde, kan ik mij ook niet vinden in de inhoud van het thans voorliggende ontwerp

inpassingsplan zelf. Ik richt mijn zienswijze in dat kader eerst tegen artikel 4 van de planregels. 

Uit artikel 4 van de planregels volgt dat op de gronden waarop het windpark is voorzien, de 

bestemming "Bedrijf-Windturbinepark Voorlopig'' rust. Deze voorlopige bestemming geldt 30 jaar 

vanaf de datum van inwerkingtreding van het plan. Na het verstrijken van die termijn gelden voor de 

als "Bedrijf-Windturbinepark Voorlopig" aangewezen gronden weer de bestemmingen zoals die voor 

die gronden zijn neergelegd in de onderliggende bestemmingsplannen of beheersverordeningen, zo 

volgt uit de planregels. Ik ben van mening dat aanwijzing van een voorlopige bestemming in dit geval 

niet mogelijk is en bovendien leidt tot strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

6.1 Juridisch kader 

Blijkens de toelichting bij het ontwerp-inpassingsplan is het aanwijzen van een voorlopige 

bestemming mogelijk gemaakt middels het Besluit van 8 juli 2016 tot wijziging van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet en van bijlage Il van de Crisis- en herstelwet (Stb. 2016, 276). 

Met dit besluit is een experiment aan het Besluit uitvoering Chw toegevoegd ten behoeve van het 

"voorlopig bestemmen van windturbineparken". Artikel 2.4 van de Chw vormt in dat kader de 
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grondslag voor de regulering van een dergelijk experiment. In dat licht is van belang dat artikel 2.4 lid 

3 van de Chw cumulatief eist dat in de betreffende regeling wordt bepaald: 

a) Welke afwijking of afwijkingen van de in het eerste lid van artikel 2.4 genoemde wetten is of zijn 

toegestaan; 

b) De ten hoogste toegestane tijdsduur van die afwijking of afwijkingen, en; 

c) De wijze waarop wordt vastgesteld of een afwijking aan haar doel beantwoordt en of de 

tijdsduur daarvan aanpassing behoeft. 

De mogelijkheid tot het voorlopig bestemmen van windturbineparken is geregeld in artikel 7o van 

het Besluit uitvoering Chw. Daarin is onder meer bepaald dat: 

Aan de in het eerste lid van dat artikel genoemde gronden voorlopige bestemmingen kunnen 

worden toegekend voor het bouwen en in werking hebben van een windturbine voor een 

termijn van tussen de 25 en 30 jaar, en; 

De voorlopige bestemming uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van dit Besluit wordt 

vastgesteld. 

Tevens volgt uit de toelichting bij dit artikel dat de planvaststeller de termijn waarvoor de voorlopige 

bestemming geldt, moet vaststellen op basis van de informatie van de initiatiefnemer van het 

windturbinepark en de lokale omgevingsfactoren en dat na de periode van 25 tot 30 jaar een andere, 

definitieve bestemming voor de gronden gaat gelden, die al bij hetzelfde bestemmings- of 

inpassingsplan is toegekend (Stb. 2016, 276, p. 32 en 33). 

Uit het advies van de Raad van State, dat betrekking had op artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw, 

volgt dat het toekennen van een voorlopige bestemming slechts mogelijk is in combinatie met een 

definitieve bestemming (vgl. ABRvS 20 augustus 2008, ECLl:NL:RVS:2008:BE8848). 

6.2 Artikel 7o is in strijd met artikel 2.4 Chw 

Vooreerst is ben ik van mening dat artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw in strijd is met het 

bepaalde in artikel 2.4 van de Chw. 

In de eerste plaats geldt namelijk dat artikel 7o niet de betekenis heeft die de wetgever bij het 

opstellen van artikel 2.4 van de Chw voor ogen heeft gehad. Het idee achter de mogelijkheid van het 

treffen van een experimenteerregeling op grond van artikel 2.4 van de Chw is namelijk, dat de 

wetgever het wenselijk achtte om bepaalde functies (langer dan de planperiode van 10 jaar) te laten 

voortbestaan. Uit de tekst en toelichting bij artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw volgt echter, dat 

het voortbestaan van de betreffende functies niet de reden vormde voor de opname van artikel 7o, 

maar dat men het wenselijk achtte om te borgen dat de windmolens na een periode van 30 jaar 

worden vernieuwd zodat die blijven voldoen aan de nieuwste technieken. Het bereiken van een 

dergelijke doelstelling is echter in strijd met artikel 2.4 van de Chw. Artikel 2.4 van de Chw kan 

daarmee dan ook niet de wettelijke basis vormen voor artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw. 

In de tweede plaats is van belang dat artikel 2.4 lid 3 onder b van de Chw bepaalt dat in het Besluit 

uitvoering Chw de ten hoogste toegestane tijdsduur van de afwijking of afwijkingen moet worden 

bepaald. Gelet op de inhoud van artikel 7o is die bepaling door de Minister uitgelegd als bepaling in 

de tijd waarbinnen van de afwijkingsbevoegdheid gebruik mag worden gemaakt. Een dergelijke uitleg 

strookt niet met de in artikel 2.4 lid 3 sub b van de Chw opgenomen ten hoogste toegestane 

tijdsduur van de betreffende afwijking( en) zelf. Een dergelijke tijdsduur kent artikel 7o niet. 
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Tot slot meen ik dat artikel 7o in strijd is met het bepaalde in artikel 2.4 lid 3 sub c van de Chw. In 

artikel 7o is namelijk geen regeling opgenomen over de wijze waarop wordt vastgesteld of de 

afwijking aan haar doel beantwoordt en of de tijdsduur daarvan aanpassing behoeft. 

Nu artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw naar mijn mening in strijd is met artikel 2.4 van de Chw, 

dient aan artikel 7o verbindende kracht te worden ontzegd (vgl. ook ABRvS 3 februari 2016, 

ECLl:NL:RVS:2016:201). Het gevolg hiervan is, dat artikel 4 van de planregels niet op artikel 70 van 

het Besluit uitvoering Chw gebaseerd had mogen worden. 

6.3 lnpassingsplan kent ten onrechte geen definitieve bestemming toe aan gronden 

In de tweede plaats geldt dat in het ontwerp-inpassingsplan ten onrechte geen definitieve 

bestemming is toegekend aan de met een voorlopige bestemming aangewezen gronden. 

Zoals hiervoor reeds uiteen is gezet, is op grond van artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw 

namelijk vereist dat in hetzelfde plan - hier dus het inpassingsplan - aan de gronden een definitieve 

bestemming wordt toegekend. Nu artikel 4.3.1 van de planregels uitdrukkelijk voorbijgaat aan die eis 

door te verwijzen naar de onderliggende bestemmingsplannen c.q. beheersverordeningen, is 

daarvan het gevolg dat het ontwerp-inpassingsplan in strijd is met artikel 7o van het Besluit 

uitvoering Chw. Het inpassingsplan kan dan ook niet worden vastgesteld. 

6.4 Voorlopige bestemming is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur 

Tot slot is artikel 4.2 van het ontwerp-inpassingsplan in strijd met de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. Uit dat artikel volgt namelijk zonder motivering dat de voorlopige bestemming 

geldt voor een periode van 30 jaar. 

Nu uit de tekst en toelichting bij artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw volgt dat een voorlopige 

bestemming voor een termijn van tussen de 25 en 30 jaar kan worden vastgesteld en dat de exacte 

lengte van die termijn dient te worden bepaald op basis van de informatie van de initiatiefnemer van 

het windturbinepark en de lokale omgevingsfactoren, is het in strijd met de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur om zonder nadere motivering voor een periode van 30 jaar een voorlopige 

bestemming op deze gronden te leggen. Dat klemt te meer nu de initiatiefnemers blijkens de 

aanvragen om omgevingsvergunning zelf hebben verzocht om verlening van een vergunning voor 

onbepaalde tijd. 

6.5 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat het inpassingsplan niet kan worden vastgesteld op 

de thans voorziene wijze omdat sprake is van strijd met het bepaalde in artikel 2.4 van de Chw, 

artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

7. INPASSINGSPLAN KENT TEN ONRECHTE GEEN STILSTANDSREGELING 

Uit het milieueffectrapport volgt dat er als gevolg optredende slagschaduwhinder maatregelen 

moeten worden getroffen in de vorm van een stilstandsregeling. 

In het ontwerp-inpassingsplan is niet in een stilstandsregeling voorzien, waardoor het ontwerp

inpassingsplan onzorgvuldig is voorbereid. Nu een dergelijke regeling ter mitigatie van de als gevolg 

van de realisatie van het windmolenpark ontstane milieueffecten wel noodzakelijk is, verzoekt ik om 

in het inpassingsplan alsnog in een adequate en afdwingbare stilstandsregeling te voorzien. Het 

"doorschuiven" van deze verplichting naar de mogelijk te verlenen omgevingsvergunningen is 
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overigens niet mogelijk (vgl. ABRvS 27 mei 2015, ECLIL:NL:RVS:2014:1621 en ABRvS 11 juni 2014, 

ECLl:NL:RVS:2014:2252). 

8. NIET IS GEWAARBORGD DAT IN HET GEHELE PARK EXACT DEZELFDE WINDTURBINES 

WORDEN GEREALISEERD 

8.1 Geen waarborgen binnen N33 

Zoals hiervoor reeds uiteen is gezet, worden de drie clusters door verschillende initiatiefnemers 

gerealiseerd. De clusters zijn zodanig vormgegeven dat door het Rijk zoveel als mogelijk rekening 

wordt gehouden met de grondposities die private partijen al vooruitlopend of speculerend op de 

mogelijke komst van een windpark hadden ingenomen. Deze financiële belangen blijken nu ook voor 

de ruimtelijke uitstraling van het windpark doorslaggevend te zijn geweest. Immers, de 

initiatiefnemers worden blijkens artikel 4.1.2a onder 5 van de planregels op geen enkele wijze 

verplicht om exact dezelfde windturbines (dus van hetzelfde merk en dezelfde kenmerken) te 

realiseren. 

Het realiseren van dezelfde windturbines is echter wel noodzakelijk voor het verkrijgen van de voor 

een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het voorkomen 

van visuele hinder. Wegens het ontbreken van een daartoe strekkend, voldoende objectief begrensd, 

voorschrift kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat sprake is van strijd met een 

goede ruimtelijke ordening. 

8.2 Geen waarborgen voor eenheid tussen N33 en Drentse Monden - Oostermoer 

Zoals wij hiervoor reeds hebben opgemerkt, zijn de windparken Drentse Monden - Oostermoer en 

N33 erg dicht bij elkaar voorzien. Zo bedraagt de afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 3 en 

het Windpark Drentse Monden - Oostermoer slechts 4 kilometer. Ter vergelijking merk ik op, dat de 

afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 1 en het noordelijkste punt van cluster 2 zo'n 4 

kilometer bedraagt en de afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 1 en het noordelijkste punt 

van cluster 3 maar liefst 8 kilometer. 

Het gevolg hiervan is, dat het windpark Drentse Monden - Oostermoer hoe dan ook zal interfereren 

met de in windpark N33 voorziene windturbines. Nu de afstand tussen Drentse Monden -

Oostermoer en cluster 3 zelfs de helft kleiner is dan de afstand tussen cluster 1 en 3, dient naar mijn 

mening vanuit ruimtelijk oogpunt in het ontwerp-inpassingsplan geborgd te worden dat de beide 

windparken een gelijke verschijningsvorm hebben en dat de windturbines afkomstig dienen te zijn 

van dezelfde fabrikant. Tevens had moeten worden onderzocht wat de gevolgen zijn van de 

cumulatie van de visuele hinder, die gezien de ligging van het thans voorziene windpark hoe dan ook 

met windpark Drentse Monden - Oostermoer zal optreden. Alleen op die manier kan immers een 

goede landschappelijke inpassing worden geborgd. 

8.3 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande is sprake van strijd met een goede ruimtelijke ordening, nu in het ontwerp

inpassingsplan op geen enkele wijze is geborgd dat zowel de windturbines binnen Windpark N33 als 

de windturbines binnen het Windpark Drentse Monden - Oostermoer identiek zijn en er geen 

onaanvaardbare (gecumuleerde) visuele hinder ontstaat. 

9. REFERENTIETURBINES VOLDOEN NIET AAN BBT 
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Uit het inpassingsplan volgt dat de drie clusters tezamen voorzien in een windpark van ongeveer 120 

MW. Daartoe zijn blijkens het voorkeursalternatief in totaal 35 windturbines vereist in de 3 tot 5 MW 

klasse (de "referentieturbines"). 

Uit het milieueffectrapport volgt echter dat de gebruikte referentieturbines niet aansluiten bij de 

BBT. Er zijn namelijk nieuwe, effectievere windturbines beschikbaar. Deze windturbines, waarvan de 

effecten zijn onderzocht, hebben grotere rotoren en worden gebouwd op steeds hogere ashoogte. 

Hierdoor kan met het gebruik van gelijke generatoren meer energie worden opgewekt. Uit de in de 

aanvulling bij het milieueffectrapport uitgevoerde vergelijking tussen de nieuwe windturbines en de 

voor het inpassingsplan onderzochte windturbines volgt, dat de milieueffecten van de beide turbines 

gelijk zijn, zij het dat de energieopbrengst van de nieuwe turbines zo'n 27% hoger is: 

Geluid: grotere windturbines hebben geen grotere geluideffecten. Ook hier zijn aldus geen 

mitigerende maatregelen nodig; 

Slagschaduw: hoewel de slagschaduwhinder net wat groter zal zijn dan bij de thans voorziene 

windturbines, is de hierdoor voorziene hinder - net als bij het voorkeursalternatief - goed op te 

vangen door toepassing van mitigerende maatregelen als een stilstandsvoorziening; 

Externe veiligheid: de effecten blijven gelijk; 

Landschap: de score ten opzichte van het voorkeursalternatief verandert niet; 

Energieopbrengst: het toepassen van turbines met een grotere rotordiameter op een hogere 

ashoogte leidt tot circa 27% meer kWh opbrengst in vergelijking tot de referentieturbine in het 

voorkeursalternatief. 

Nu de energieopbrengst van de nieuwe turbines zo'n 27% hoger is, is daarvan het gevolg dat met 

gebruikmaking van de BBT zo'n 9 windturbines minder kunnen worden gerealiseerd om de 

energiedoelstelling van 120 MW te kunnen blijven halen. Het gebruik van de BBT betekent in alle 

gevallen dus milieuwinst. Nu in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming 

van het milieu de best beschikbare technieken moeten worden toegepast en toepassing van die 

technieken er hoe dan ook toe leidt dat er bij gelijkblijvende milieueffecten minder windturbines 

nodig zijn, ben ik van mening dat in het ontwerp-inpassingsplan geborgd had moeten worden dat de 

voorziene 120 MW aan energieopbrengst door middel van het gebruik van de BBT moet worden 

behaald. Op deze plek merkt ik nog op dat borging van die norm te meer noodzakelijk is nu uit de 

aanvragen om omgevingsvergunning volgt dat de definitieve keuze voor het windturbinetype pas 

plaatsvindt ná afronding van de besluitvorming. Nu enige vorm van inspraak op de keuze van het 

type windturbine niet mogelijk is, dient op zijn minst gewaarborgd te worden dat die windturbines 

voldoet aan de BBT. 

9.1 Vermindering windturbines dient in cluster 2 en 3 plaats te vinden 

De circa 9 windturbines die als gevolg van de toepassing van BBT minder hoeven te worden 

gerealiseerd, zouden naar mijn mening geschrapt moeten worden in de voorziene clusters 2 en 3 van 

het voorkeursalternatief. De reden daarvan is, dat de daar voorziene windturbines aparte clusters 

vormen en er voor deze clusters in geen geval sprake is van een goede landschappelijke inpassing. In 

dat kader sluit ik mij ook aan bij de aanvulling van het milieueffectrapport, waaruit volgt dat de 

landschappelijke kwaliteit en herkenbaarheid van het windpark zal toenemen indien het 

windmolenpark wordt geconcentreerd in cluster 1. Onbegrijpelijk is dan ook dat het ontwerp

inpassingsplan zonder enige motivering voorbijgaat aan deze conclusie. 

9.2 Tussenconclusie 
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Nu in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu de best 
beschikbare technieken moeten worden toegepast en toepassing van de BBT er hoe dan ook toe 
leidt dat er bij gelijkblijvende milieueffecten minder windturbines nodig zijn, meen ik dat in het 
ontwerp-inpassingsplan geborgd had moeten worden dat de voorziene 120 MW aan 
energieopbrengst door middel van het gebruik van de BBT moet worden behaald en dat de als gevolg 
daarvan ontstane milieuwinst dient te leiden tot het (deels) schrappen van de clusters 2 en 3 uit het 
voorkeursalternatief. 

10. VOORKEURSALTERNATIEF KENT GEEN GOEDE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 

Ik vind verder, op grond van de hiernavolgende redenen, dat het voorkeursalternatief geen goede 

landschappelijke inpassing kent. 

In de eerste plaats is van belang dat de voorziene clusters 2 en 3 van het voorkeursalternatief haaks 

staan op het van oudsher in het plangebied aanwezige verkavelingspatroon. Nu met de thans 
voorziene lijnopstelling op geen enkele wijze rekening is gehouden met het verkavelingspatroon, 
leidt het voorkeursalternatief niet tot een goede landschappelijke inpassing. 

Daarbij komt, dat uit de Omgevingsverordening van de provincie Groningen volgt, dat een park- of 
lijnopstelling dient te worden gehanteerd. Uit de voorkeursvariant volgt echter, dat is gekozen voor 
een park- als een lijnopstelling. Clusters 2 en 3 kennen immers een lijnopstelling, terwijl cluster 1 

veeleer alle kenmerken heeft van een parkopstelling. Ook hierom kan niet worden gesproken van 
een goede landschappelijke inpassing. 

In de derde plaats geldt dat niet is geborgd dat de windturbines binnen Windpark N33 identiek 
moeten zijn. Hierdoor bestaat er vanuit landschappelijk oogpunt geen enkele samenhang tussen de 

drie verschillende clusters. Bovendien is het vanuit landschappelijk oogpunt volledig onduidelijk waar 
het ene cluster begint en het andere eindigt. Het voorkeursalternatief bestaat hierdoor uit drie 

aparte "plukjes" die, vanwege de toepasselijkheid van de Rijkscoördinatieregeling, voor het gemak 
worden gezien als één windpark terwijl daar vanuit landschappelijk oogpunt geen enkele aanleiding 
toe bestaat. 

Tot slot is nog van belang dat het voorkeursalternatief slechts 4 km is gelegen van het windpark 

Drentse Monden - Oostermeer, terwijl cluster 1 en 3 zo'n 8 km van elkaar komen te liggen. 

Nagelaten is echter, om bij de keuze voor en vormgeving van de windparken een integrale 
provinciegrensoverschrijdende ruimtelijke visie op de Veenkoloniën als geheel vast te stellen. Het 
gevolg daarvan is dat er binnen een straal van enkele kilometers twee totaal verschillend 

vormgegeven en niet bij elkaar passende windparken worden gerealiseerd. De karakteristieke 
kenmerken van de veenkoloniën gaan hierdoor ten koste van het financieel gewin dat met het 
realiseren van een windpark te behalen is. Feit is echter dat financiële belangen, in tegenstelling tot 
landschappelijke belangen, bij de vaststelling van een inpassingsplan niet ruimtelijk relevant zijn. 

Geconcludeerd moet dan ook worden dat sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening 
door geen acht te slaan op de landschappelijke gevolgen van de veenkoloniën als geheel. 

Nu er, gelet op het voorgaande, geen sprake is van een goede landschappelijke inpassing kan het 

inpassingsplan niet worden vastgesteld. 

11. GEVOLGEN VOOR FLORA EN FAUNA ZIJN ONVOLDOENDE IN DE AFWEGING BETROKKEN 

Ik meen dat de gevolgen voor de in en rondom het plangebied aanwezige flora en fauna in het 

ontwerp-inpassingsplan onvoldoende c.q. onzorgvuldig in de afweging zijn betrokken. Het gevolg 
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daarvan is, dat ten onrechte is vastgesteld dat het windpark geen significant verstorende effecten 

heeft op de aanwezige flora en fauna. 

11.1 Telgegevens voor het noordelijke deel van het plangebied zijn onvoldoende accuraat 

Uit de passende beoordeling, die als bijlage 4 bij het ontwerp-inpassingsplan is gevoegd, volgt dat 

voor de aanwezigheid en verspreiding van watervogels binnen en rondom het plangebied gegevens 

zijn opgevraagd van het Natuurloket. Zoals volgt uit de op pagina 21 van de passende beoordeling 

opgenomen illustratie, heeft het Natuurloket van een groot deel van het noordelijke deel van het 

plangebied geen gegevens. Hoewel vervolgens voor de effectbepaling in dit deel van het plangebied 

gebruik is gemaakt van een extrapolatie op grond van gebiedskenmerken en van de gegevens van 

omliggende telgebieden, aangevuld met waarnemingen van de website waarneming.nl, kan niet 

worden ontkend dat de telgegevens voor het noordelijke deel van het plangebied onvoldoende 

accuraat zijn: men heeft zich immers moeten baseren op schattingen. 

Het ontbreken van telgegevens leidt ertoe dat de conclusies die in de passende beoordeling worden 

getrokken, niet (zonder meer) gevolgd kunnen worden. Zonder nader - accuraat en niet op 

schattingen gebaseerd - onderzoek, staat immers niet vast dat het windpark geen significant 

verstorende effecten heeft op de in en rondom het plangebied aanwezige flora en fauna. Ik wijs in 

dat licht in het bijzonder naar de conclusies die in de passende beoordeling worden getrokken over 

het aantal aanvaringsslachtoffers en het toepasselijke mortaliteitscijfer. 

Nu de conclusies uit de passende beoordeling één-op-één zijn overgenomen in het ontwerp

inpassingsplan, kan het ontwerp-inpassingsplan om dezelfde redenen niet in stand blijven. 

11.2 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande heeft de passende beoordeling op onzorgvuldige wijze plaatsgevonden. Op 

basis van de thans beschikbare onderzoeksgegevens kon - en mocht - het Rijk niet de conclusie 

trekken dat geen significant verstorende effecten zouden optreden. De zienswijze is ook hierom 

gegrond. 

12. INPASSINGSPLAN IS NIET UITVOERBAAR WEGENS ONTBREKEN KADER VOOR 

ONDERHOUDSWEGEN 

Uit de toelichting bij het ontwerp-inpassingsplan volgt dat de windturbines bereikbaar zullen zijn via 

nog aan te leggen onderhoudswegen. Deze wegen worden zowel bestemd voor het bereiken van de 

windturbines met zwaar materieel tijdens de bouw, als voor de onderhoudswerkzaamheden na 

realisatie van de windturbines. Het gebruik van de onderhoudswegen zal, zo volgt uit de toelichting, 

(tijdelijk) zorgen voor een verhoging van de verkeersintensiteit op de (lokale) wegen. De 

onderhoudswegen zullen, zo volgt uit de toelichting, maximaal vijf meter breed worden en er zal 

zoveel mogelijk de kortste route worden aangehouden. 

In het ontwerp-inpassingsplan is niet opgenomen op welke wijze de wegen verkeerskundig worden 

vormgegeven. Evenmin volgt uit het inpassingsplan welke concrete gevolgen de toename van de 

verkeersintensiteit zal hebben voor het reeds aanwezige verkeer op de (lokale) wegen en of de 

toename van de verkeersintensiteit niet aan de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan in de weg 

staat. Nu hier ten onrechte niet in is voorzien, is het ontwerp-inpassingsplan in strijd met een goede 

ruimtelijke ordening. 

13. TOETSAFSTANDEN TOT ONDERGRONDSE BUISLEIDINGEN ZIJN NIET GEBORGD 
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Uit het ontwerp-inpassingsplan volgt dat in het voorkeursalternatief voor één windturbine niet kan 

worden voldaan aan de geldende toetsafstand van 200 meter tot ondergrondse transportleidingen. 

Nu hierdoor mogelijk negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor de leveringszekerheid en het 

hoogspanningsnetwerk dient de eigenaar van de betreffende transportleidingen (hier: de NAM) in te 

stemmen met de realisatie van het windpark. Uit het ontwerp-inpassingsplan volgt niet dat reeds 

instemming is verkregen. Het ontwerp-inpassingsplan is daarmee in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening. 

14. KEUZE VOOR GROTERE WINDTURBINES LEIDT TOT KLEINER PARK 

Voorts richt ik mijn zienswijze nog tegen het gegeven dat in het ontwerp-inpassingsplan ten onrechte 

niet is gewaarborgd dat de windturbines moeten aansluiten bij de best beschikbare technieken 

(BBT). 

15. ZORGVULDIGE AFWEGING VAN DE GEZONDHEIDSASPECTEN ONTBREEKT 

Los van het bovenstaande, meen ik dat een zorgvuldige afweging van de gezondheidsaspecten, die 

de realisatie van een windpark met zich zal brengen, ontbreekt. De thans reeds voorziene cumulatie 

van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Ook de 

eventuele psychische schade die bewoners zullen oplopen door het onverkoopbaar worden van hun 

woningen, moet niet worden onderschat. Gelet hierop verzoekt ik u om het gezondheidsaspect bij de 

vaststelling van het inpassingsplan zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet slechts te volstaan 

met een milieutoets. 

16. REALISATIE VAN HET WINDPARK IS FINANCIEEL NIET UITVOERBAAR 

Tot slot wijs ik erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het 

ontwerp-inpassingsplan wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de investeringen 

worden terugverdiend door de verkoop van opgewekte elektriciteit en mogelijke subsidiëring via de 

stimuleringsregeling SDE+. Zonder nadere onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfel 

ik of de kosten die de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug 

te verdienen. 

17. SLOT 

Gelet op het voorgaande verzoek ik u om het inpassingsplan niet vast te stellen omdat er geen 

noodzaak bestaat tot het oprichten van een windmolenpark en u niet bevoegd bent tot vaststelling 

van het inpassingsplan. 

Voor zover u wel tot vaststelling van het inpassingsplan over zou gaan, verzoek ik u om dat dan in 

ieder geval te doen met inachtneming van deze zienswijze. 

Hoogachtend, 

" ..... . 
Onde
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Zienswijze bij het gekozen VKA in de MER van Windpark N33 en de 
onderliggende windpark efficiency berekeningen. 

Samenvatting 

Er zijn grove fouten gemaakt bij de modelberekeningen van de windpark efficiency en op 

grond daarvan wordt ten onrechte het VKA in stand gehouden. Sinds kort kennen we de 
term "sjoemelsoftware" en die is hier ook van toepassing. 

De invulling van het verzoek van de gemeentes via de MER comissie om een grotere 

molen (Enercon E 126 EP4, 4.2 MW) door te rekenen is halfslachtig gedaan. Er is daarbij 

voorbijgegaan aan het feit dat de Enercon E126 met exact dezelfde afmetingen een 

vermogen van 7.5 MW levert waardoor er in plaats van 35 (VKA) slechts 16 molens nodig 

zijn om aan de 120 MW doelstelling te kunnen voldoen. Bij 16 molens ipv 27 molens is 

ook de park efficiency aanzienlijk beter, hoewel nog steeds aanzienlijk lager dan in een 
lijn-opstelling. 

Onderbouwing 

Een windmolen, vrij in het veld, en precies in de wind gedraaid maakt maximaal gebruik 

van de aangeboden wind en zal te allen tijden een voor die situatie maximale opbrengst 

geven. Dat veld zou dan eigenlijk zo weinig mogelijk obstakels moeten bevatten (huizen, 

bomen, hoge gebouwen) of de molen zou zo hoog mogelijk gebouwd moeten worden. 

Een windmolen op grote hoogte produceert aanzienlijk meer vermogen dan een lagere 

windmolen omdat op grotere hoogte de wind harder waait. (de wind wordt minder 

geremd door de aarde). In de middeleeuwen werden bomen gekapt om molens een vrij 

aanstroom gebied te geven. In bebouwde gebieden werden molens op een verhoging 

gebouwd (Terp of stenen onderbouw of zelfs hoog op de stadswallen). 

Een windmolen die stroomafwaarts achter een andere (draaiende) windmolen staat 

ondervindt last van de wervelingen van die voorganger en zal aanzienlijk minder 

vermogen produceren dan de windmolen die het meest stroomopwaarts staat. Dit wordt 

ook wel het wake of zog effect genoemd. 

Voor Oost Groningen waar de wind overwegend vanuit het Zuid-Westen waait betekent 

dit dat als je windmolens bouwt, je deze het best in één lijn vanuit het Noord-Westen 

naar het Zuid-Oosten bouwt en liefst zo hoog mogelijk. Op deze manier hebben de 

molens een groot deel van de tijd geen last van elkaar (het waait maar weinig strak N-0 

of stra Z-0 )en als zodanig de hoogste opbrengst. In één lijn Noord-Zuid is nog iets beter 

omdat het maar zeer zelden precies vanuit het Noorden of precies vanuit het Zuiden 

waait. 

De Provincie Groningen zat er dan ook behoorlijk naast toen ze haar plannen voor 

windenergie ontwikkelde. De gekozen uitgangspunten zorgden ervoor dat een flink aantal 

molens netjes op een rijtje op een zo goed als zuid-west richting noord-oost as stonden 

en dus bij de overwegend Zuid-Westen wind maximaal last van elkaar hadden. Overigens 

is die fout in de Drentse Monden ook voor een aantal molens zo gemaakt. 

Uitzonderingen waren eigenlijk de N33 voor het stuk vanaf Veendam tot Appingedam 

waar deze weg nagenoeg Noord-Zuid loopt. Overigens geven de Duitsers net aan de 

andere kant van de grens al jaren het goede voorbeeld door Noord-Zuid te bouwen. 

De Minister en Provincie kozen voor een veel kleiner gebied en zo onstond het windpark 

N33 met het zwaartepunt van de molens in een bijna perfect vierkant tussen de N33, 

Meeden en de A7. In het Voorkeurs Alternatief dat uiteindelijk nu voorligt betekent dat 

voor 27 molens een forse efficiency daling voor in principe alle windrichtingen. De andere 

8 molens staan in 2 maal 4 op een rij en hebben alleen bij een zeer specifieke 
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windrichting ( grofweg Zuid of Noord) last van dat wake of zog effect. Bij wind uit het 
westen hebben met name de molens in het midden en zuid deel van het park last van de 
luwte van Veendam. 

In de diverse versies van de MER die uiteindelijk geleid hebben tot dit voorkeurs 
alternatief zitten naast berekeningen voor schaduw en geluid ook opbrengst 
berekeningen. Hierbij valt op dat de vanuit een rekenmodel berekende efficiency 

verliezen stelselmatig aanzienlijk lager zijn dan wat we uit een enorm uitvoerig 
datapakket in Denemarken hebben geleerd. In Denemarken zijn ca. 20 jaar geleden een 
tweetal grote windparken (Nystedt en Horns Rev) gerealiseerd waarbij iedere individuele 
molen van het begin af voorzien is van continue metingen van Windrichting en snelheid, 
temperatuur, toerental, opgewekt vermogen etc etc. Deze data is gelogd en de database 

die zo ontstaan is wordt veel gebruikt door wetenschappers die zich bezighouden met 
windenergie. 

Daar waar in de tweede rij in Denemarken tot 15 % vermogen minder geproduceerd 
wordt (echte data) wordt in deze MER een verlies van 5 tot 7% berekend en zijn de 
berekende verliezen in de volgende rijen nog kleiner. Kortom in deze MER wordt een 
overschatting van het uiteindelijke vermogen gemaakt van zeker 30%. Recent onderzoek 
van ECN1 aan met name 3 bestaande parken op de Noordzee lijken dit te bevestigen. De 
in dit VKA berekende efficiencies horen bij een windpark met een vermogensdichtheid 
van rond de 6MW/km 2 terwijl het VKA een vermogensdichheid van ca. 14 MW/km 2 
heeft. 

Overigens hebben Barthelmie2 e.a. hiervoor gewaarschuwd in hun studie uit 2010 

"Quantifying the Impact of Wind Turbine Wakes on Power Output of Off-shore Wind 
Farms". Deze studie is indertijd uitgevoerd met dit enorme empirische (echte) 
datapakket van deze twee Deense windparken op de Noordzee. Met deze data zijn 3 

rekenmodellen gevoed waarna deze conclusie getrokken werd. De onderschatting van 
dit effect leidt in de kwalitatieve en kwantitatieve afweging ( de effectscore) van het MER 
tot een verkeerde conclusie. 

Met name Tauw3 heeft in 2014 (in opdracht van de Provincie Groningen) de variant 6 op 
een viertal manieren (a t/m d) nagerekend met molens in de 3-5 MW en de 5-8 MW 
range. Door de overschatting van met name de opbrengst van de variant met hoge 
aantallen kleinere molens (6a en 6b) komt de variant met de minste molens (6c) er het 
slechtste uit. Deze variant 6c heeft verreweg de kleinste aantallen 16) molens, de 

hoogste park efficiency (hoewel ook fout in absolute zin) , precies de beoogde 120 MW 
geïnstalleerd vermogen, de kleinste geluids- en slagschaduw footprint (het Midden en 
Zuid veld is niet nodig) en komt er toch als slechtste uit. Ook hier wordt de 

onderschatting van de efficiency verschillen pijnlijk duidelijk: In variant 6b worden 40 

molens gemodelleerd in het vlak tussen Meeden, N33 en A7 met een parkverlies van 
slechts 15%. Dit zou naar analogie van de Deense cijfers (en die van ECN) een orde 
grootte 35 tot 45% moeten zijn. 

In de uiteindelijke MER wordt hier niet naar verwezen maar is op verzoek van o.a. de 
MER -commissie nog een gevoeligheidsanalyse toegevoegd. Reden hiervoor was dat 

1 Bulder e.a., 2016,Scoping Analysis of the potential yield of the Hollandse kust (zuid) windfarm sites and the 

influence on the existingwind farms in the proximity, onderzoek in opdracht van Min. van E.Z. 

2 Barthelmie, R.J. e.a., 2010, Quantifying The Impact of Wind Turbine Wakes on Power Output of Off-shore 

Wind Farms, Journal of atmospheric and oceanic technology. 

3 Gerritsen, M e.a. voor TAUW, 2014, Verdiepend Onderzoek naar de zesde variant Windpark N33, onderzoek 

in opdracht van de Provincie groningen 
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meerdere partijen (o.a. de gemeentes) gevraagd hadden om nog eens met grotere 

molens te rekenen. 

Hier gebeurt wederom iets geks: Er wordt een lijst gepresenteerd van machines in de 3-

5 MW range zonder dat er gekeken wordt naar de 5-8 MW range. Er wordt verder ook 

niet aangegeven waarom dat zo is. Er wordt gerekend met de Enercon E126 EP4. Met 

deze keuze worden de machines niet echt groter in vermogen dan de uitgangspunten 

zoals gebruikt om te komen tot het VKA maar als je er in detail naar kijkt is het nog 

erger: in de lijst is de Enercon E126 EP4 opgenomen met een vermogen van 4.2 MW en 

afmetingen die exact overeenkomen met de Enercon E126. De Enercon 126 produceert 

bij dezelfde hub-hoogte (135 mtr) en bij dezelfde rotordiameter (126 mtr) maar liefs 7.5 

MW. Van deze molen draaien er in Europa al enige honderden waarvan 38 in de Noord

oostpolder. 

En met name die 7 .5 MW variant was al eerder doorgerekend in het al eerder genoemde 

rapport van Tauw. Dit onderzoek hadden we dus kunnen besparen, dat was al 

uitgevoerd. Overigens blijkt ook hier een volstrekt te hoog berekende park efficiency. 

Met name de molens op positie 6, 14, 15, 16, 7, 13, 17, 21, 9, 12, 18, 22 zullen in de 

praktijk aanzienlijk slechter scoren dan nu berekend. Het lijkt er overigens op dat Tauw 

met een ander model ook te lage parkverliezen berekent hetgeen de stelling "elk 

rekenmodel heeft zo zijn eigen uitkomsten" bevestigt. De gewone burger kent dit 

fenomeen inmiddels onder de term "sjoemelsoftware". 

Volstrekt onbegrijpelijk trekt Tauw overigens de conclusie dat variant 6c de slechtste 

variant is. Immers, zelfs met de voor deze variant vermoedelijk te hoog berekende park 

efficientie hoef je maar 16 molens te bouwen teneinde de 120 MW doelstelling te 

bereiken. Daarmee wordt de investering 25 tot 35% lager, het aantal benodigde molens 

halveert ruim en de midden en zuidvariant zijn niet nodig. Eventueel kan er voor gekozen 

worden in het noordveld 12 molens te zetten en 2 maal 2 in respectiefelijk het midden en 

zuid veld. De efficiency van met name de 12 wordt marginaal hoger maar vermoedelijk 

de investering ook omdat er dan op 3 plaatsen infrastructuur moet worden aangelegd. 

De totaal efficiency wordt wel hoger omdat de lijn-opstellingen van het Midden en het 

Zuid deel ook nog eens bijna in een Noord-Zuid orientatie staan. Overall ware het beter 

geweest alle molens dan in een lijnopstelling langs de N33, te beginnen in Siddeburen tot 

aan Veendam te plaatsen. 

Samengevat: De doelstelling van 120 MW kan binnen alle (MER) randvoorwaarden het 

meest (kosten en opbrengsten) efficient bereikt worden door 16 stuks van een 7 .5 MW 

variant molen te plaatsen. 

Met name de conclusies in V.10 van de samenvatting MER Windpark N33 zijn onjuist en 

het VKA is een onjuiste keuze. 
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Verzonden: Woensdag 2 november 2016 14: 24 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:   

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 2 november 2016 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Wi ndpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afVraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar 
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 
dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 
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Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 

0030 



Verzonden: Woensdag 2 november 2016 13: 16 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:   

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Slagschaduw is echt wel hinderlijker dan wordt beweerd net als het geluid wat die dingen 
maken. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
gezondheid van bewoners, grond en wat er in de grond zit is volgens mij niet echt naar 
gekeken. Verder zie punt hierboven. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Gezondheid, ik kan slecht tegen geluiden die eentonig of langdurig zijn. Huis minder waard, 
leef en woongenot voorbij. De slagschaduw en knipperende lampen wat vreselijk irriteert Als 
dit park doorgaat is de kans 100% procent dat ik ga verhuizen uit mijn geboortedorp en dat 
doet mij heel erg pijn want het is zo onnodig. Zonder die dingen zou ik fijn kunnen blijven 
wonen waar ik nu woon en daar van kunnen genieten nog jaren lang . .  Dit geeft mij vreselijk 
veel stress en spanningen wat ik totaal niet gebruiken kan. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Groene energie prima maar niet zoveel van die alleen maar subsidieslurpende molens waar 
maar een paar mensen profijt van hebben en verder helemaal niemand. Spiegeltjes en 
kraaltjes hebben we niks aan als leefgenot naar de kloten is en goedkoper stroom? dacht het 
niet. Participatie?? wat heb je daar aan? Terwijl er in de provincie vreselijk veel andere 
plekken zijn waar weinig tot geen bewoning is plus meer wind dat het daar gemakkelijk kan. 
De sfeer in het dorp wat kapot gaat en al aan het kapot gaan is. In mijn ogen is 
zonne-energie of andere bronnen net zo goed haalbaar en minder belastend voor mens en 
milieu. het gefet mij het gevoel dat dit park er doorgerdrukt moet gaan worden zodat een 
paar mensen hier dik aan gaan verdienden 

Reactie 
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Verzonden: Woensdag 2 november 2016 14: 19 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres: l 
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Dat kan ik niet beoordelen. Wel ben ik van mening dat de noodzaak voor een dergelijk groot 
windpark dicht bij bebouwing niet aanwezig is, wanneer we toestaan dat industriële 
grootverbruikers van energie zich mogen blijven vestigen in Nederland, zonder dat er 
normen gesteld worden aan vermindering van hun energieverbruik. Ofwel anders gezegd: 
de 2e locatie van Google gebruikt in zijn eentje alle energie die het windpark N33 op zal 
kunnen leveren (120MW; zie bladzijde 11 van bijgevoegd bestand CE Delft). In die zin kan 
men dus zeggen dat de ontwikkeling van het windpark niet bijdraagt aan het vergroenen 
van onze energievoorziening, zolang we toestaan dat er in totaal in geheel Nederland meer 
energie gebruikt wordt door grote energieverbruikers. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie ook onderstaand: we hebben met de wetenschap van toen ca 9 jaar geleden een woning 
gekocht die voor ons ver genoeg verwijdert was van een gepland windpark. Door 
verplaatsing van het windpark voelen wij ons sterk gedupeerd. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Wij hebben ca 9 jaar geleden onze huidige woning gekocht met de wetenschap dat een 
eventueel windmolenpark niet gepland stond dicht bij Meeden. Toentertijd was de N33 
alleen in beeld. De verplaatsing van het park naar Meeden zorgt er voor dat ons woongenot 
sterk vermindert en de waarde van ons huis naar alle waarschijnlijkheid afneemt. Wij 
hebben nadrukkelijk gekozen voor een woning buiten de directe omgeving van een 
windpark, door de verplaatsing hiervan hebben we er nu toch mee te maken. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraak.punt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 02-11-2016 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanjg, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar 
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 
dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal l km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstemng. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
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negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied beeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. lk ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
bet aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER beeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogeHjkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 

Handtekening: 

Adres 
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CE Delft 

Committed to the Environment 

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. 

Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze kennis 

van techniek, beleid en economie helpen we overheden, NGO's en bedrijven structurele 

veranderingen te realiseren. Al 35 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft 

om dit waar te maken. 
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Samenvatting 

Het doel van dit rapport is het ramen van het elektriciteitsgebruik van de 
Nederlandse commerciële datacenters, en de ontwikkeling hiervan in de jaren 
tot en met 2017. Dit rapport is een update van dit onderdeel van het CE Delft 
rapport van 2012, waarin het energiegebruik van de datacenters in de periode 
tot en met 2015 is bepaald1• 

Op grond van een raming op basis van meerdere databronnen is de huidige 
vloeroppervlakte gedetailleerd in kaart gebracht. De ontwikkeling van de 
oppervlakte in de periode 2014-2017 is vervolgens via een literatuurscan naar 
gepubliceerde nieuwbouwplannen van datacenters in beeld gebracht. 

De nieuwbouwplannen lijken te leiden tot een snelle groei van de totale 
vloeroppervlakte in de periode 2014-2017: een verdubbeling in drie jaar tijd. 
De gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik van de 
datacenters tot en met 2017 is vervolgens in kaart gebracht. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een aantal kentallen voor het energiegebruik per vierkante meter 
datacentervloeroppervlakte per jaar, ook deze kentallen hebben we 
bijgesteld. Onderstaande figuur vat de resultaten samen. 
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1.400.000 -i-�.�T-'o-'-t- aa� l-------+----------..o-1- 3,50 

� energiegebruik 
1 1.200.000 -!-----------�------�----+ 3,00 � 

':::' 
� � 

"* 1.000.000 2,50 � 
� � 
� � 8: 800.000 2,00 .E 
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Voor 2014 komt het energiegebruik van de datacenters op 1,62 TWh, ongeveer 
vergelijkbaar met de waarde die voor 2012 is berekend in CE Delft (2012). 
Na 2014 volgt een sterke stijging van zowel datacenter vloeroppervlakte als 
energiegebruik. Vloeroppervlakte zal naar verwachting sneller stijgen (+100%) 
dan het energieverbruik(+60%). 

De reden voor het in 2012-2014 betrekkelijk vlakke energiegebruik bij een 
stijgende vloeroppervlakte is dat het kental voor benuttingsgraad (en daarmee 
voor energiegebruik per vierkante meter per jaar) in deze periode is gedaald. 
De redenen voor de minder snelle stijging van het energiegebruik vanaf 2014 
vergeleken met de stijging van vloeroppervlakte is dat de energiedichtheid van 
nieuwbouw datacenters afneemt, en datacenters efficiëntiemaatregelen 
zullen treffen. 

CE Delft (2012): Vergroenen Datacenters 2012-2015. Delft: CE Delft. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In 2012 heeft CE Delft voor Stichting Hivos een raming gemaakt van het 

energiegebruik en de C02·emissies van de Nederlandse commerciële 

datacenters. Stichting Hivos gebruikt deze gegevens voor een campagne 
gericht op het terugdringen van de C02·uitstoot van de Nederlandse 

datacenters. Omdat het rapport van 2012 grotendeels gegevens uit 2011 

bevatte, en er behoorlijk veel ontwikkelingen in de sector zijn geweest, heeft 

Stichting Hivos behoefte aan een update van deze studie. 

1. 2 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van dit rapport is het ramen van het elektriciteitsgebruik van de 

Nederlandse commerciële datacenters, en de ontwikkeling hiervan in de jaren 

tot en met 2017. Dit is een update van dit onderdeel van het CE Delftrapport 

van 2012, waar we het energiegebruik van de datacenters in de periode tot en 

met 2015 bepaalden (CE Delft, 2012). We volgen zoveel mogelijk de methodiek 
van het eerdere rapport, waarbij we werken via een raming van de 

vloeroppervlakte. 

We onderscheiden de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is, anno oktober 2014, de totale vloeroppervlakte van commerciële 

data centers? 
2. Wat zijn de nieuwbouwplannen voor de periode 2014· 2017? 

3. Wat is het energiegebruik van de commerciële datacenters in 2014 en in de 

periode tot en met 2017? 

De reden dat we werken via de vloeroppervlakte is dat het energiegebruik van 

datacenters zelf niet rechtstreeks openbaar bekend is (een aantal ICT· 
bedrijven met datacenters rapporteren het energiegebruik van hun 

data centers aan RVO in het kader van de Meerjarenafspraken Energie· 

Efficiency, maar die data is vertrouwelijk en dus niet beschikbaar voor dit 

onderzoek). 

De vloeroppervlakte van de datazalen (de ICT-ruimten waar de ICT-apparatuur 

wordt geplaatst, de zogenaamde white space) is vaak wel bekend omdat 
datacenterbedrijven deze informatie publiceren op hun website of in 

persberichten. Dit gegeven is belangrijk voor het stroomverbruik en geeft een 

goed beeld van de ontwikkelingen, en zullen we dus zo nauwkeurig mogelijk 

bepalen. 
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1 . 3 Afbakening 

Om het totale verbruik te kunnen schatten moet vastgelegd worden wat voor 
soorten datacenters meegenomen worden. De volgende soorten datacenters 
zijn te onderscheiden: 
1. commerciële datacenters: 

aanbieders van housing/hosting (colocation) (bijv. Equinix, Telecity); 

internetproviders en telecombedrijven (bijv. Tele2, KPN, Level3); 
datacenters van 'cloud services providers' (Google, Microsoft, etc.). 

2. academische rekencentra (bijv. SARA, Nikhef, Rekenhal RUG); 
3. corporale/privé datacenters (bijv. van Rabobank, ING). 

Deze studie is beperkt tot de eerste groep, de commerciële datacenters. 
Deze studie richt zich op het stand alone·datacenter, dat wil zeggen een 
gebouw volledig gericht op het huisvesten van een grote hoeveelheid 
computerapparatuur met alle ondersteunende faciliteiten en infrastructuur 
(stroomvoorziening, koeling, interconnectie, beveiliging en brandpreventie). 

Niet meegenomen in dit onderzoek zijn inpandige datacenters, ofwel grote 
serverruim tes/datavloeren binnen bijvoorbeeld kantoren. Deze vallen vaak 
onder de derde categorie (corporale/privé datacenters). 

1 . 4 Leeswijzer 

De bepaling van de omvang van de vloeroppervlakte van de Nederlandse 
commerciële datacenters en de groei hiervan tot en met 2017 (onderzoeks
vragen 1 en 2) werken we uit in Hoofdstuk 2. De raming van het energiegebruik 
met de bepaling van de onderliggende parameters werken we uit in 
Hoofdstuk 3. De conclusies in Hoofdstuk4 vatten de antwoorden op de 
onderzoeksvragen tenslotte samen. 
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2 Vloeroppervlakte datacenters 

In dit hoofdstuk bepalen we de vloeroppervlakte van de Nederlandse 

datacenters in 2014 en -op grond van een verkenning van nieuwbouwplannen

in de jaren tot en met 2017. In het Hoofdstuk 3 volgt dan de bepaling van het 

energiegebruik. 

2.1 Totale vloeroppervlakte Nederlandse datacenters eind 2014 

De eerste stap in het bepalen van het huidige verbruik van de Nederlandse 

datacenters is het opstellen van een database van datacenters met vloer· 

oppervlakten en energiekentallen. De vloeroppervlakten zijn nodig omdat dit 

de best beschikbare maatstaf is voor het bepalen van het energiegebruik. Dit 

is gedaan door de informatie uit de volgende openbare bronnen te koppelen: 

DatacentrumGids.nl (DCG): een lijst van commerciële Nederlandse 

datacenters met bruto vloeroppervlakten en energiekentallen. 

Datacenterkaart Nederland (NL·ix): een lijst datacenters met connectivity· 

informatie, beheerd door NL·ix (een belangrijke internet exchange). 

Aanvullende datacenter specifieke informatie (informatie van publieke 

bronnen of persoonlijke mededelingen). 

We gaan er bij deze inschatting van uit dat het om netto datacentervloer

oppervlakte gaat, dus vloeroppervlakte in de datazaal en niet de oppervlakte 

van de ondersteunende faciliteiten. 

2. 1. 1 Datacentrumgids. nl (DCG) 
Deze eerste bron (xCAT. nl Publishing, 2006· 2014), zie Figuur 1, betreft een zo 

volledig mogelijk beeld van datacenters in de Benelux die ruimte verhuren aan 

derden. Datacenters kunnen zich digitaal registreren bij de uitgever en hun 

gegevens aanmelden. Het gaat hier dus om datacenters die een 'openbaar' 

karakter hebben, de meeste datacenters op de lijst vallen in de categorie 

housing/hosting providers. 

Figuur 1 Datacentrumgids.nl (DCG) 
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In totaal zijn in DCG 163 Nederlandse datacenters opgenomen, 126 daarvan 
hebben een opgegeven vloeroppervlakte van de datavloer. Figuur 2 toont hoe 
de verdeling is van deze 126 datacenters over de aangeven grootteklassen. 

Figuur 2 Verdeling van datacenters in de DCG-database 

2.1.2 

Datacenter vloeroppervlakte (m2) 

De totale oppervlakte van deze datacenters bedraagt ca. 193.000 m2• Dit is 
dus de oppervlakte zonder toevoegingen en correcties op de dataset en betreft 
een deel van de Nederlandse commerciële datacenters (alleen faciliteiten die 
de uitgever er zelf opgezet heeft of datacenterbedrijven die hun locaties zelf 
hebben geregistreerd). Daarom complementeren we dit met andere bronnen. 

Datacenterkaart Nederland (NL-ix) 
Een tweede bron (NL-ix, 2008-2014) betreft een uitvoerig overzicht van 
datacenters in Nederland, zie Figuur 3. Datavloer/facility parameters zijn niet 
geïnventariseerd door NL-ix, wel naam/adres en evt. historische naam. 
Dit betreft 198 datacenters die bekend zijn bij de internet exchange NL-ix2 
waarvan 172 datacenters als commercieel zijn te beschouwen en niet in 
aanbouw of uit gebruik genomen zijn. 

2 NL-ix biedt zelf dienstverlening aan bij een beperkt aantal van de datacenters op de lijst, 

men wil het overzicht over de andere datacenters hebben en men houdt vanuit die 
achtergrond de lijst bij (mededeling, van Gentevoort, 2012). 
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Figuur 3 Datacenterkaart NL-ix (downloadbaar als KML-bestand) 
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Van de twee bronnen is onderling een kruischeck uitgevoerd. Op grond hiervan 
blijkt dat 64 commerciële datacenters (36%) uniek zijn in de NL-ix-bron en niet 
in de DCG-bron. Deze datacenters zijn opgenomen in Tabel 8 in Bijlage A. 
Daarnaast blijkt uit de crosscheck dat 48 datacenters (30%) alleen zijn 
genoemd in DCG en niet in de NL-ix-bron zijn opgenomen. Dit geeft een 
indicatie van de onzekerheid in beide bronnen en een manier om zekerheid te 
verkrijgen over het totaal aantal datacenters (Paragraaf 2.1.4). 

2.1.3 Overige informatie over vloeroppervlakte 
De opdrachtgever heeft in het verleden contact gehad met een aantal 
datacenters op grond waarvan bekend is dat de vloeroppervlakte die in DCG 
vermeld is, in een aantal gevallen bijgesteld moet worden. Ook is op deze 
wijze bekend dat er een aantal datacenters zijn die niet in de DCG en ook niet 
op de Datacenterkaart van NL-ix zijn opgenomen (ATOS, BT, Digital Realty, 
Easynet). Het overzicht van aanpassingen op grond van deze overige 
informatie is opgenomen in Tabel 9 in Bijlage A en telt op tot 78.500 m2• 

2. 1.4 Berekening totale oppervlakte datacenters in Nederland in 2014 

Nadat de vloeroppervlakte van het totaal van DCG aangevuld is met de overige 
bronnen, blijven er nog 95 datacenters over waarvan de oppervlakte niet 
bekend is (31 uit de DCG-bron en 64 datacenters uit de NL-ix- bron). 
Er zijn meerdere manieren om deze onbekende oppervlakte te berekenen: via 
het rekenkundige gemiddelde, de mediaan, of via andere statistieken. 

Het rekenkundig gemiddelde van alle datacenters waar een vloeropper
vlakte van bekend is bedraagt 1.670 m2, waarmee de onbekende 
oppervlakte op 160.000 m2 komt. Dat is echter vermoedelijk een 
overschatting: omdat de verdeling van de groottes zeer scheef is trekken 
enkele zeer grote datacenters het gemiddelde sterk naar boven, en 
tegelijkertijd mag verwacht worden dat het aantal onbekende zeer grote 
datacenters beperkt is. 

- Als men een aangepast gemiddelde neemt, waarbij de vijf grootste en 
kleinste datacenters weggelaten worden uit het gemiddelde, dan daalt het 
gemiddelde tot 1. 180 m2, waarmee de onbekende vloeroppervlakte komt 
op 112.000 m2• 

- Een kleinere schatting van de onbekende oppervlakte resulteert als de 
mediane vloeroppervlakte (600 m2) gehanteerd wordt. Hiermee komt de 
onbekende oppervlakte op 57.000 m2• 

- De laatste manier is het bepalen van een statistische verdelingsfunctie die 
door de datapunten getrokken kan worden. Dit is gedaan in Figuur 9 in 
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Tabel1 

Bijlage A, een Weibul verdelingsfunctie. Toepassen van deze verdelings
functie leidt tot een totaal aan 102.500 m2 aan 'missende vloeropper
vlakte' voor 95 datacenters. We zullen deze aanpak hanteren omdat deze 
het meeste aansluit bij de bestaande data. De veronderstelling is dus wel 
dat de datacenters waar geen gegevens over bekend zijn dezelfde 
vloeroppervlakteverdeling hebben als de datacenters waar de gegevens 
wel van bekend zijn. 

Het combineren van de verschillende gegevens geeft een totale vloeropper
vlakte, weergegeven in Tabel 1. 

Datavloer oppervlakte datacenters in Nederland, 2014 

Aantal Vloeroppervlakte (m2) 

Oppervlakte van de datacenters in OCG 127 datacenters 193.000 

met een vloeroppervlakte 

Oatacenters waarvan de vloeroppervlakte 95 datacenters 102.500 

niet is gegeven (uit NL-ix-bron en OCG) 

Correcties op OCG en aanvullende bronnen diverse datacenters 78.5000 

(>10) 

Totaal vloeroppervlakte datacenters in 235+ datacenters 374.000 

Nederland, 2012 (± 25.000) 

Ter vergelijking, de oppervlakte die in 2012 bepaald was 282.000 m2 (± 20.000) 
op grond van 199 datacenters. 

Het bepalen van de onzekerheid in de vloeroppervlakte is ook relevant. 
Een maatstaf is al de overlap tussen de DCG- en NL-ix-bronnen, 
65-70%. Door het samenvoegen van de bronnen verwachten we dat het totaal 
aantal commerciële datacenters circa 250 bedraagt (Bijlage A.2). De vloer
oppervlakte die hoort bij de 235 datacenters die we hebben geschat is 
hiermee ongeveer± 25.000 m2 nauwkeurig te beschouwen. 

2.2 Nieuwbouwplannen datacenters 2014-2017 

Tabel2 

De vraag naar datacenterruimte blijft door een aantal oorzaken toenemen. 
Ook al worden computers compacter en krachtiger, het aantal ICT-services 
blijft groeien en wordt vanuit traditionele serverruimten naar externe 
datacenters verplaatst. Ontwikkelingen als 'cloud computing' spelen hier mee. 

DCD lntelligence (2014) heeft voor Nederland op grond van een jaarlijks 
onderzoek bij datacenter exploitanten de groeitrend in kaart gebracht. Dit is 
weergegeven in Tabel 2. 

Schattingen DataCenterDynamics lntelligence 

2011 2012 2013 2014 % groei 

per jaar 

Inpandig 416.350 425.220 430.700 436.150 1,6% 

Colocat ion & externe 133.650 144.780 159.300 173.850 9,2% 

datacenters 

Totaal datacenters 550.000 570.000 590.000 610.000 3 5% 

Bron: Chris Drake (OCO lntelligence, 2014). 
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Tabel3 

Naam Locatie 

Google Eemshaven 

Eemshaven 

Microsoft Middenmeer 

Middenmeer 

Global Switch Amsterdam 

Digital Realty Haarlem-

mem1eer 

Equinix AM3 Amsterdam 

lnterxion Amsterdam 

AMS07 

Rijks Groningen 

datacenter 

Groningen 

(KPN) 

ITB2 Apeldoorn 

Apeldoorn 

BT Rotterdam 

Rotterdam 

BT Nieuwegein 

Nieuwegein 

RAM info Utrecht 

technology 

Telecity Amsterdam 

AMS01 

Omdat de classificatie iets anders is dan 'commerciële datacenters' is het 

vergelijken van de absolute oppervlakten met de waarden in deze studie 

lastig, maar de trend is wel duidelijk: externe datacenters groeien in de 

periode 2011-2014 met 9% per jaar. Trekken we deze trend door naar 2017 dan 

zou de vloeroppervlakte in 2017 met maar liefst 30% gestegen kunnen zijn. 

Dit is echter waarschijnlijk een onderschatting. Zowel Google als Microsoft -

ICT reuzen die een groot portfolio aan ICT- en clouddiensten bieden - hebben 

namelijk aangekondigd een groot datacenter in Nederland te bouwen: Google 

gaat schijnbaar€ 600 mln investeren; Microsoft€ 2 mld (DCD lntelligence, 

2014). Apple schijnt ook plannen te hebben in de Eemshaven. Het gaat hier om 

sites waarbij het gebouw 40 hectare beslaat: reusachtige datacenters met een 

elektrische aansluiting van > 100 MW. Tabel 3 toont de bouwplannen die op 

grond van openbare informatie te herleiden zijn. (Voor de bronnenlijst zie 

pagina 20). 

Nieuwbouwplannen clatacentra 2012-2017 

Status Opmerking Oppervlakte Capaciteit 

nieuwbouw (m2) (MW) 

/verwachte 

oplevering 

Bouw: 2016- Perceel van 470.000 m2, gebouw is 200.000 120 

2017 400.000 m2• Aanname 50% t.b.v. ICT-racks 

Bouw: start Gebouw of perceel is 400.000 m2, 200.000 17,5 

2014 oppervlakte datacenterruimte niet bekend. (te laag?) 

Aanname 50% t.b.v. ICT 

Onbekend Uitbreiding van huidig datacenter, 25.400 38 

stroomcapaciteit berekend door 

oppervlakte te vem1enigvuldigen met 

capaciteit per m2: 1.500 W/m2 

Verwacht 16.000 11,5 

midden 2014 

Onbekend Verdubbeling van capaciteit, 8.900 

stroomcapaciteit onbekend 

Verwacht 7.200 15 

begin 2015 

Verwacht in Datacentrum voor overheidsdiensten 2.600 4 

juli 2014 

Geopend in Stroomcapaciteit berekend met vermogen 1.500 3 

januari 2013 per m2 (2kW /ni2) 

Geopend mei 1.200 2,4 

2014 

Geopend Capaciteit is gestegen met 30%, 850 1,7 

zomer 2012 oppervlakte huidig datacenter is onbekend, 

omgerekend met 2 kW/m2 

Geopend mei Oppervlakte inclusief kantoor, stroom- 825 

2014 capaciteit onbekend. aanname: 

25% van gebouw voor ICT 

Verwacht in Huidige datacenter AMS01 wordt 800 1,8 

2016 vernieuwd, deel in gebruik voor 

academisch onderzoek: SARA/NIKHEF t.b. v. 

HPC (1,8 MW limiet 9 MW) 
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Het overzicht in Tabel 3 is een indicatie van de meer zekere bouwplannen van 
publieke bronnen. De totalen tellen op tot ca. 465.000 m2waarvan 400.000 m2 
voor Google en Microsoft. Deze inschattingen zijn echter onzeker omdat alleen 
de gebouwgrootte (indicatief) is gepubliceerd, hoe groot de ICT·ruimten zelf 
zijn weten we dus niet. We hebben 50% van de gebouwgrootte als een 
schatting aangenomen. 

Het totaal aan elektrische capaciteit telt op ca. 200 MW, waarbij geldt dat de 
informatie over het Microsoft·datacenter lager is dan op grond van de 
gebouwomvang verwacht kan worden. De grote vloeroppervlakte van dit 
datacenter suggereert dat het toekomstige elektrische vermogen hoger is dan 
de 17,5 MW die nu in Tabel 3 is aangegeven. 
Naast de plannen in Tabel 3 zullen er ook nog nieuwbouwplannen zijn die niet 
openbaar zijn of waar nu nog geen ruchtbaarheid aan gegeven is. 

Op grond van de fasering van de bouwplannen kunnen we nu een grafiek 
maken waarin de verwachte ontwikkeling van de totale datacenter 
vloeroppervlakte mee in beeld gebracht wordt. De fasering van Google en 
Microsoft is niet precies bekend, we hebben voor Google aangenomen dat 33% 

operationeel is in 2016 en 66% in 2017; voor Microsoft 33% in 2015; 66% in 2016 

en 100% in 2017. Het resultaat is weergegeven in Figuur 4. 

Figuur 4 Verwachte ontwikkeling vloeroppervlakte datacenters tot en met 2017 
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Bron: Dit onderzoek betreft de jaren 2014-2017. Eerdere jaren uit CE Delft (2012) (waarvan 

Tebodin (2009) voor 2002, 2008, 2010). 

De nieuwbouwplannen lijken te leiden tot een significante groei van de totale 
vloeroppervlakte in de periode 2014-2017: een verdubbeling in drie jaar tijd. 
Tabel 4 geeft de getalwaarden. 

Vloeroppervlakte commerciële datacenters in Nederland 

2002 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

Opp. (m2) 123.000 168.000 225.000 282.000 375.000 500.000 640.000 770.000 

± 
- - - 20.000 25.000 35.000 75.000 120.000 
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3 Energieverbruik van de 
Nederlandse datacenters 

In dit hoofdstuk herleiden we het verwachte energiegebruik van de 
Nederlandse datacenters volgend op de verkenning van de vloeroppervlakte in 
het vorige hoofdstuk. 

3.1 Energiegebruik per vierkante meter per jaar 

3.1.1 

Om het energiegebruik per vierkante meter per jaar te herleiden, is het 
gemiddelde energiegebruik van datacenters per eenheid van vloeroppervlakte 
nodig. Deze parameter kan bepaald worden uit een viertal aspecten (Tebodin, 
2009; CE Delft, 2012): 

De energiedichtheid van de datavloer, de trend hier is stijgende: 
de gemiddelde vermogensopname van ICT-apparaten stijgt en daarmee ook 
het gemiddelde ontwerpvermogen van nieuwe datacenters. 

De benuttingsgraad van het data center, dat wil zeggen hoeveel van de 
voor de verhuur beschikbaar zijnde ruimte is ook daadwerkelijk in gebruik. 

De gemiddelde energievraag, de gemiddelde belasting van de apparatuur. 
Het daadwerkelijke stroomverbruik van apparatuur houdt hier sterk 
verband mee. 
De efficiëntie van de ondersteunende faciliteiten, de Energy Use 
Effectiveness-facwr (EUE)3• 

De waarden voor deze aspecten schatten we in de paragrafen hieronder verder 
in. 

Datacenter ontwerp-energiedichtheid 
In de praktijk variëren ontwerp-energiedichtheden van verschillende 
datacenters sterk. Veel datacenters die tegenwoordig gebouwd worden, 
krijgen steeds grotere ontwerpvermogens dan oude datacenters. Traditioneel 
was een vermogen van 2 kW per rack voldoende, tegenwoordig is er steeds 
meer vraag naar datacenters met vermogens van meer dan 4 kW per rack. 
(De achterliggende reden is dat CPU's en servers sneller krachtig worden dan 
het tempo waarmee de 'prestatie per Watt' verbetert (Uptime lnstitute, 
2011 ). Aan de andere kant zijn er ook ontwikkelingen waarbij de energie
dichtheid daalt, deels ook ingegeven door efficiente koelinrichtingen, maar 
deels door technologische ontwikkelingen zoals solid state storage. 
Datacenters van hosting providers hebben over het algemeen een hoge 
energiedichtheid omdat de datazaal vol staat met racks gevuld met high 
density nodes met veel CPU's, bijvoorbeeld blade servers. Datacenters van 
housing providers hebben een grotere mix aan systemen, hier kunnen systemen 
tussen zitten met een hoge energiedichtheid, maar ook systemen met een laag 
verbruik, de gemiddelde vulling is lager. Daarom hebben zijn deze datacenters 
gemiddeld voor een lagere energiedichtheid ontworpen (Longbottom, 2 01 2). 

3 De EUE wordt gedefinieerd door het totale stroomverbruik van het datacenter te delen door 

het stroomv erbruik van uitsluitend de in bedrijf zijnde ICT-apparatuur. Het is een maatstaf 

die een uitspraak doet over de efficiëntie van de infrastructuur van het datacenter en neemt 
de activiteiten in het datacenter niet in ogenschouw. De zogenaamde computer- of software

efficiency valt buiten de scope van deze studie. 
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Voor de energiedichtheid van de Nederlandse datacenters geeft Tebodin 
(2009) voor 2008 en 2010 een gewogen gemiddelde van respectievelijk 
1,24 kW /m2 en 1,35 kW /m2• Voor de waarde van 2012 is (CE Delft, 2012) 
uitgegaan van 1,48 kW/m2• Voor 2014 t/m 2017 laten de nieuwbouwplannen 
energiedichtheden van O, 7 tot 2,3 kW /m2 zien. Grote uitbreidingen zoals 
Global Switch zitten op 1,5 kW /m2; Google zit met 120 MW en bijvoorbeeld 
200.000 m2 lager (0,6 kW /m2)4• Als 1, 1 kW /m2 aangehouden wordt voor de 
nieuw te bouwen datacenter oppervlakte in de periode 2015-2017, en 1,2 
kW /m2 in 2014, dan daalt de gemiddelde energiedichtheid van 1,42 kW /m2 in 
2014 tot 1,25 kW /m2 in 2017. 

3.1.2 Benuttingsgraad datavloer 
De benuttingsgraad van het datacenter is de mate waarin de vloeroppervlakten 
van de datacenters ook echt daadwerkelijk in gebruik zijn. De benuttingsgraad 
van een juist geopend datacenter is nog relatief klein, naarmate meer ruimte 
verhuurd wordt en meer apparatuur geplaatst wordt, neemt de benuttings
graad toe. Als de benuttingsgraad een bepaald niveau heeft bereikt worden 
nieuwbouwplannen aantrekkelijk. De gemiddelde benuttingsgraad van 
datavloeren is niet gemakkelijk exact te verkrijgen, omdat de benuttingsgraad 
van een datacenter niet gecommuniceerd wordt (commercieel zeer gevoelig). 
In (CE Delft, 2012) is 60% aangehouden; omdat er zoveel vloeroppervlakte 
wordt bijgebouwd zal de bezetting iets dalen, waardoor we een gemiddelde 
van 50% aanhouden voor de gemiddelde benuttingsgraad vanaf 2014. 

3.1.3 Serverbelastingsgraad 
Het energiegebruik van een server stijgt naarmate de belasting hoger is. 
Traditioneel draait een server op een gemiddelde belasting van 5-15% (met af 
en toe een piek). Zwaarder belaste servers draaien gemiddeld tot wel boven 
de 60%, gevirtualiseerde servers daar weer boven. Bij een goede verdeling van 
de ICT-functies over de benodigde servers kan door een hogere belasting aan 
te houden het aantal benodigde systemen gereduceerd worden, wat een 
efficiëntievoordeel oplevert. Uit onderzoek van Oracle/Quocirca blijkt dat de 
gemiddelde benutting van een in-house server in 2011 en 2012 nu ongeveer 
35-40% is, zie Figuur 5. 

Figuur 5 Serverbelasting bij grote ondernemingen 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle3 

Noot: Cycle 1/2: 2011, Cycle 3: 2012113 

Bron: (Oracle, 2013) 

.>51% 

• 21-50% 

• <20% 

4 
Of zelfs 0, 1 kw/m2 voor het Microsoft-datacenter - een waarde die hoogstwaarschijnlijk een 
gedeeltelijk afgebouwd datacenter reflecteert en dus niet representatief is. 
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3.1.4 

3.1.5 

Tabel5 

Door virtualisatie kunnen servers geconsolideerd worden waarmee de 

benutting omhooggebracht kan worden. Met name servers met een lage 

belasting worden geconsolideerd, wat te zien is in Figuur 5. In (CE Delft, 2012) 

is een belasting van 45% aangehouden als gemiddelde voor Nederland, waarbij 

we verwachten dat dit door toenemende virtualisatie in 2014 en verder op de 

45% kan blijven ook bij de nieuw te bouwen datacenters. 

Datacenter efficiëntie (EUE-factor) 
De EUE (Energy Use Effectiveness) is een maat voor de energie-effectiviteit 

van de systemen in een datacenter. Deze wordt voor een datacenter berekend 

aan de hand van de energiebalans in het datacenter. De EUE drukt in feite uit 

in hoeverre de in het datacenter opgenomen elektriciteit ook daadwerkelijk 

bij de ICT-apparatuur 'terecht komt'. De efficiëntie van de technische 

inrichtingen van het datacenter (stroomverdeling, koeling, luchtbehandeling/ 

-verdeling, noodstroomvoorziening) wordt ermee uitgedrukt. De rekenwijze is 

als volgt: 

Totale energievraag datacenter 
EUE=����������� 

Energievraag ICT-apparatuur 

De EUE-methodiek wordt voorgeschreven door de Green Grid, die adviezen 

geeft omtrent berekeningswijze en afbakening (The Green Grid, 2011 ). 

Traditioneel is de jaargemiddelde EUE voor een gemiddeld datacenter rond de 

1,8-2,0 en was een score van bijvoorbeeld 1,5 goed. Door de sterke focus op 

het verbeteren van de efficiëntie van datacenters, kan de EUE in bestaande 

datacenters teruggebracht worden tot onder de 1,5 en verder (CE Delft, (in 

voorbereiding)). Voor nieuwbouwdatacenters zijn waarden onder de 1,3 

haalbaar, gebruikmakend van zoveel mogelijk vrije koeling (CE Delft en 

Mansystems DCE, 2013). 

Voor 2012 hanteert (CE Delft, 2012) een EUE van 1,6 en voor 2015 van 1,45. 

We gaan er vanuit dat de efficiëntie-ontwikkelingen doorzetten waarmee voor 

2014 de gemiddelde EUE daalt tot 1,55. Daarna veronderstellen we de 

volgende waarden: 2015: 1,50; 2016: 1,45; en als laatste 2017: 1,40. 

Energiegebruik per m2 
Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een vierkante meter aan 

datacentervloeroppervlakte kan berekend worden uit het product van het 

bovenvermelde viertal aspecten. Tabel 5 geeft de berekening. 

Herleiding verbruikskentallen: energiegebruik per m2 datacenter vloeroppervlakte per jaar 

2002 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

Gemiddelde benuttingsgraad 60% 50% 50% 50% 50% 

Gemiddelde belastingsgraad 35% 45% 45% 45% 45% 45% 

Product Benuttingsgraad • 31% 33% 27% 23% 23% 23% 23% 

belastingsgraad 

Gemiddelde EUE, 2012 1,8 1,70 1,50 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 

Ontwerpvermogen (kW /m2) 0,94 1,24 1,35 1,48 1,42 1,34 1,29 1,25 

Gemiddeld specifiek 2,9 5,7 5,7 5,6 4,3 4,0 3,7 3,5 

elektriciteitsverbr uik 

(MWh/m2/j) 

Noot: getallen 2002/2008/2010: Tebodin (2009) 
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Oppervlakte 

Doordat de gemiddelde efficiëntie toeneemt (dalende EUE) terwijl ook de 
ontwerpvermogen lijkt te dalen, is de verwachting dat het gemiddelde 
specifieke elektriciteitsverbruik, na een piek in 2010, aan het dalen is en 
verder zal dalen tot en met 2017. Dit resultaat is uiteraard onzeker. 

3.2 Ontwikkeling totaal energiegebruik datacenters 

Door de vloeroppervlakte uit Hoofdstuk 2 te vermenigvuldigen met het 
gemiddelde elektriciteitsverbruik per m2 kan het totale elektriciteitsgebruik 
van de Nederlandse datacenters worden berekend. 

Voor 2014 komt dit op 1,62 TWh per jaar, ongeveer vergelijkbaar met de 
waarde die voor 2012 is berekend in CE Delft (2012). De reden dat het 
energiegebruik niet gestegen lijkt te zijn terwijl de vloeroppervlakte dat 
duidelijk wel doet, is dat de kentallen waarmee de vloeroppervlakte naar 
energiegebruik worden omgerekend (zie Paragraaf 3.1) zijn gedaald. 

Figuur 6 laat de ontwikkeling naar 2017 toe zien en ook de resultaten van 
eerdere studies. De getalwaarden die hierbij horen zijn opgenomen in Tabel 6. 

Figuur 6 Verwachte ontwikkeling energiegebruik datacenters tot en met 2017 

Tabel6 

m2 
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Bron: Dit onderzoek betreft de jaren 2014-2017. Eerdere jaren uit CE Delft (2012) (waarvan 

Tebodin (2009) voor 2002, 2008, 2010). 

Berekening energiegebruik datacenters 

2002 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

123.000 168.000 225.000 282.000 375.000 500.000 640.000 770.000 

Gemiddeld specifiek MWh/m2/j 2,90 5,67 5,74 5,61 4,32 3,95 3,67 3,46 

elektriciteitsverbruik 

Totaal TWh/j 0,36 0,95 1,29 1,58 1,62 2,0 

energiegebruik (1,3-1,8) (1,3-2,0) (1,6-2,4) 
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De uitkomst is het resultaat van een berekening waar de onderliggende 

factoren alle een zekere mate van onzekerheid kennen. 

Voor de vloeroppervlakte is de onzekerheid van de raming relatief beperkt, 
maar de energiekentallen kennen een onzekerheidsmarge die groter is. 

Voor het gemiddelde elektriciteitsverbruik per vierkante meter is met ± 15% 

gewerkt. 

We kunnen uit de analyse wel herleiden dat, uitgaande van de middenwaarde 

van de analyse, dat het energiegebruik de komende drie jaar (tot 2017 toe) 
met 60% zal stijgen. Dit komt overeen met een groeitempo van 17% per jaar. 

De oppervlakte van de datacenters lijkt te gaan verdubbelen in drie jaar tijd, 

dus het energiegebruik stijgt minder snel dan de vloeroppervlakte. 

Een belangrijke verdienste van· onder andere · energie efficiëntere 

data centers. 
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4 Conclusie 

Het doel van dit rapport is het ramen van het elektriciteitsgebruik van de 
Nederlandse commerciële datacenters, en de ontwikkeling hiervan in de jaren 
tot en met 2017. Het onderzoek viel uiteen in drie vragen, waar we hier kort 
de antwoorden op samenvatten. 

Totale vloeroppervlakte van commerciële datacenters anno 2014 

Op grond van detailleerde raming van een aantal databronnen en een scan 
naar gepubliceerde nieuwbouwplannen van datacenters is de huidige 
vloeroppervlakte geraamd op 374.000 m2 (± 25.000). Dit is een stijging van 33% 
ten opzichte van de voor 2012 geraamde 282.000 m2, zowel door de 
nieuwbouw/ capaciteitsvergrotingen in de afgelopen periode als het opnemen 
van een aantal nieuwe datacenters. 

Wat zijn de nieuwbouwplannen voor de periode 2014-2017? 

De nieuwbouwplannen lijken te leiden tot een snelle groei van de totale 
vloeroppervlakte in de periode 2014-2017: een verdubbeling in drie jaar tijd. 
Figuur 7 laat deze ontwikkeling zien. 

Figuur 7 Verwachte ontwikkeling vloeroppervlakte datacenters tot en met 2017 
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Energiegebruik van de commerciële datacenters in 2014 en in de 
periode tot en met 2017 

Op grond van een (bijstelling) van vier energiekentallen die gebruikt zijn in 
bepaling van het elektriciteitsverbruik van de datacenters kan de ontwikkeling 
daarvan tot en met 2017 in kaart gebracht worden. 

Ten aanzien van de energiekentallen kan opgemerkt worden dat de ontwerp
energiedichtheid naar verwachting iets zal dalen (na een eerdere toename tot 
2012), de EUE zal dalen, en de benuttings- en belastinggraad zal minder snel 
toenemen dan in CE Delft (2012) ingeschat. 
De doorwerking van deze factoren laat een dalend gemiddeld specifiek 
elektriciteitsverbruik van datacenters zien, van 4,3 tot 3,5 MWh/m2/j. 
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Met dit kental kan de ontwikkeling van het energiegebruik van de datacenters 

in beeld gebracht worden, Figuur 8 laat het energiegebruik zien tegen de 

achtergrond van de toename van de groei van de datacenter vloeroppervlakte. 

Figuur 8 Verwachte ontwikkeling energiegebruik datacenters tot en met 2017 
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Voor 2014 komt het energiegebruik van de datacenters op 1,62 TWh, ongeveer 

vergelijkbaar met de waarde die voor 2012 is berekend in CE Delft (2012). 

Vanaf 2014 volgt naar verwachting een groei, waarbij het energieverbruik in 

2017 circa 60% hoger kan zijn dan in 2014. 
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Bronnen nieuwbouwplannen datacenters 
(alle bronnen geraadpleegd November 2014). 

Google: 
• http:/ /nl .a fterdawn. com /nieuws/artikel. cfm /2 014 / 09 /2 4 /google ·bouwt· 

gigantisch· data center· in· de· eems haven· groningen 
• (DCD lntelligence, 2014) 

Microsoft 
• http:/ /www. terracon. nl/wp -content/ uploa ds /2014 / 04 /MS· Data· Center· 

Middenmeer· TF-web .pdf 
• http:/ /tweakers.netlnieuws /93313 / microsoft·bouwt-gigantisch· 

data center·i n·nederland. html 
• http:/ /www. com p utab Le .nl Ia rtikellnieuws I datacenters /495619 8 / 49 0712 8 

I ook ·a pple · wil· meg ad ata center· in· nederla nd .html 
• (DCD lntelligence, 2014) 

Global Switch: 
• http:/ /www. data een tres .com I de· news /glob al -switch·launches · 

a msterda m ·da tacentre-exp ansion 

Digital Realty: 
• http:/ /www. hlm rm eer. nll nl/ondernem en-werken/nieuws/ digital ·rea lty· 

bouwt -groot ·data center-hoof ddorp· 0 

Equinix: 
• http:/ /www. data een tres .com I de· news I eguinix · expands -a msterdam · 

datacentre 

lnterxion: 
• http://www. com p utab Le .nll artikel /nieuws I datacenters /4949 606 / 49 0712 8 

I interxion-steekt · 1 0 O· m iljoen·i n· nieuw ·data center.html 

KPN/Overheids Datacentrum: 
• http:/ /www. ispam .nllarchives /33074 /strop-voor·kpn·na-stopzetten· 

fina nci eri ng· abn· am ro·bouw-nie uwe· data center/ 
• http:/ /www. pb 7 .nl/ a tta chm ents /File/PS 7DCKPN141 . pdf 

ITB2 Apeldoorn: 
• http:/ /www.itb· 

kwadraat.nl/media I doe /technischespecifica tiesitb2datacenters .pdf 
• http://www. itb· kwadraat. nl/over-ons I de -organisatie I 

BT Rotterdam: 
• http:/ /www. data een tres .com I de· news /bt ·opens -rotterda m ·da tac entre 

BT Nieuwegein: 
• http:/ /www. is pa m. nl/ a rchives /2 80 83 / nieuw· bt· da tac enter -nieuwegein· 

niet-getroffen-door-stroomstoring/ 
• http://www. data een tres .com I de· news /bt -expa nd· nieuweg ein-da ta · 

centre· cap acity 

RAM infotechnology: 
• http://www. borgheserealesta te. nl/ nl/ actueel· nieuws. php ?Id= 15 
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• http:/ /www. automatiseringgids.nl/nieuws /2014 /07 /surfsara-krijgt

gloednieuw· datacentrum 
• https:/ /surfsa ra. nl/ news /nieuw· nationaal· data center-voor-nederla nds · 

onderzoek 
• http:/ /telecitygroup. grayling. nl/70 2 45 · ned erlan ds-on der:zoek ·krijgt

nieuw-na tionaa l-da ta center 
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s urfs ara -wordt· gevestigd- in-telecity-groups -a ms-1 / 

Nowmber 2014 3.E77.1 ·Energiegebruik Nederlandse conmerciële datacenters 2014-2017 

0032 



Bijlage A 

A.1 

Tabel7 

23 November 2014 

Data centers 

Overzichten DatacentrumGids.nl en NL-ix 

In Tabel 7 staan de commerciële datacenters uit DatacentrumGids.nl. 

Eventuele aanpassingen op vermelde vloeroppervlakten zijn opgenomen in 

Tabel 9. 

Commerciële datacenters in Nederland uit DatacentrumGids.nl (oktober 2014) 

Naam Plaats Oppervlakte m2 

@Xit Breda 

Alticom Alphen ad rijn Alphen aan den Rijn 385 

Alticom Goes Goes 200 

Alticom Hilversum Hilversum 200 

Alticom Lelystad Lelystad 200 

Alticom Loon op zand Loon op Zand 200 

Alticom Lopik Lopikerkapel 200 

Alticom Markelo Markelo 

Alticom Roermond Roermond 200 

Alticom Roermond Roern10nd 

Alticom Roosendaal Roosendaal 200 

Alticom Rotterdam Rotterdam 200 

Alticom Smilde Hoogersmilde 200 

Alticom Wormer Wormer 200 

Alticom Zwolle ZWOLLE 70 

Bardeen Datahotel Groningen 

BIT-1 Ede 200 

BIT-2A Ede 400 

BIT-28 Ede 400 

BIT-2C Ede 400 

Blue Star Den Bosch 50 

Bunker Kloetinge Goes 900 

Bunker Oegstgeest Oegstgeest 1.500 

Claranet Benelux Son 350 

Cofely Datacenter Maastricht-Airport Maastricht-Airport 2.000 

ColoCenter Zoetermeer 300 

Colt Amsterdam 

Computel Datacenter Gelderland Apeldoorn 125 

Concepts ICT Breda 175 

Data Exchange Europe Geleen 

Data Facilities Spijkenisse Spijkenisse 1.000 

Databarn 1 Amsterdam 1.600 

Databarn 2 Amsterdam 

Datacenter Arnhem Arnhem 569 

Datacenter Brabant Waalwijk 500 

Datacenter Dongen Dongen 110 

DataCenter Fryslan 1 Leeuwarden 50 

DataCenter Fryslan 2 Leeuwarden 375 

Datacenter Groningen B.V. Zuidbroek 450 

Datacenter NoordHolland Alkmaar 600 

Datacenter Utrecht Groenekan 2.100 

3.E77.1 - Energiegebruik Nederlandse commerciële datacenters 2014-2017 

0032 



0032 

Naam Plaats Oppervlakte m2 

Oatacenter Zuid BV Roermond 300 

Oatahouse Alkmaar Alkmaar 300 

Oatahouse Alphen a/ d Rijn Alphen aan den Rijn 380 

Oatahouse Amersfoort Amersfoort 400 

Oatahouse Oen Haag Oen Haag 400 

Oataone Oatacenter Wormer Wormer 800 

Oatapark Nederland Alblasserdam 

Oataplace Alblasserdam Alblasserdam 1.824 

Oataport Oen Helder 680 

Oataregiocentre Wormerveer 145 

DCA Amsterdam 

Oigital Residence Nijmegen 500 

Easynet OC Rotterdam Rotterdam 

Easynet OC Schiphol Schiphol Rijk 5.000 

ECOZOC Steenwijk 800 

EcoRacks Eindhoven 500 

EKC Limmel Maastricht 

ENNE Solutions Roermond 500 

e-Quest Oatacenter Helmond 200 

Equinix AM1 Amsterdam-Zuidoost 3.500 

Equinix AM3 Amsterdam 6.400 

Equinix EN1 Enschede 1.500 

Equinix ZW1 Zwolle 500 

Essent Kabelcom Aagtdorp 

euNetworks Amsterdam 6.000 

EvoSwitch AMS1 Haarlem 12.000 

Eweka OC Amsterdam 300 

Final Frontier Almere 250 

Global Switch Amsterdam 25.000 

Global-e Oatacenter BV Rijen 300 

Globalone Amsterdam 

GrafiX NOC - Capelle al d IJssel Capelle aan den IJssel 450 

Green Data Systems Deventer 800 

Greenhouse Oatacenters B.V. Naaldwijk 1.000 

GYRO center OC-2 Amsterdam Amsterdam 800 

1-0ATACENTER Coevorden 1.500 

lnterBox Internet Capelle aan den IJssel 150 

lnterconnect - Eindhoven Eindhoven 3.000 

lnterconnect - 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch 800 

lnterOC Enschede 120 

lntermax - OC Schiecentrale Rotterdam 200 

lntermax - OC Weena Rotterdam 125 

lnteroute Managed Services Schiphol Rijk 1.500 

1 ntersquare Venlo 40 

lnterxion AMS-1 I AMS-4 Amsterdam 509 

lnterxion AMS-2 Amsterdam 746 

lnterxion AMS-3 Schiphol Rijk 3.082 

lnterxion AMS-5 Schiohol Riik 4.510 

1 nterxion Hil-1 Hilversum 828 

IS Group Amsterdam 

ISP Services BV Doetinchem 240 

ITB2 Oatacenter Apeldoorn Apeldoorn 1.500 

ITB2 Oatacenter Deventer Deventer 450 
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Naam Plaats Oppervlakte m2 

ITDev Solutions Houten 100 

KPN CyberCenter Aalsmeer Aalsmeer 5.500 

KPN CyberCenter Flevoland Almere 5.000 

KPN CyberCenter Haarlem Haarlem 1.800 

KPN CyberCenter Oude Meer Oude Meer 7.800 

KPN Datacenter Amsterdam Amsterdam-Zuidoost 1.900 

KPN Datacenter Apeldoorn Apeldoorn 1.800 

KPN Datacenter Groningen Groningen 1.100 

KPN Datacenter Lelystad Lelystad 900 

KPN Datacenter Rotterdam Rotterdam 1.900 

Level3 Amsterdam Amsterdam-Zuidoost 10.073 

Media Gateway Hilversum 1.445 

Mihos BV Almere 

Morphlix Assen 1.000 

Muller Networks Coevorden 40 

NBrlX Tilburg 800 

Nedcomp Hardinxveld-Giessendam 

Nedzone Steenbergen 2.000 

Plan pro Helmond 

PLANT hosting & co-location Amsterdam 400 

PowerXS Telecom DC Franeker Franeker 60 

Previder PDC 1 Hengelo 4.500 

Previder PDC2 Hengelo 1.600 

RAM lnfotechnology Utrecht 300 

RDC Datacentrum Amsterdam 

Schuberg Philis Amsterdam 

Serverius DC 1 Dronten 600 

Serverius DC2 Meppel 1.500 

Shopvizier Hoofddorp 

Signet Son 

SmartDC: Dataport of Heerlen Heerlen 1.200 

SmartDC: Dataport of Rotterdam Rotterdam 2.200 

Solcon, locatie Apeldoorn Apeldoorn 600 

Solcon, locatie Dronten Dronten 317 

Superior DC-1 Helmond 50 

Superior DC-2 Helmond 100 

Switch Datacenter Amsterdam Amsterdam 6.000 

Switch Datacenters Woerden Woerden 3.000 

Systemec Datacenter DC19 Venlo 

Systemec Datacenter DC25 Venlo 

TCN Data Hotel Groningen Groningen 5 

TCN Data Hotel Hilversum Hilversum 600 

TeOoc Web Management Wolvega 50 

T elecityGroup Amstel Business Park Amsterdam 

T elecityGroup Amsterdam Gyroscoopweg Amsterdam 3.400 

T elecityGroup Amsterdam Science Park Amsterdam 2.200 

TelecityGroup Amsterdam Zuidoost Amsterdam-Zuidoost 3.400 

Terremark Schiohol Schiohol 2.700 

The Datacenter Group Amsterdam Amsterdam 2.500 

The Datacenter Group Delft Delft 2.500 

Twents Datacentrum Enschede 80 

UNET Almere Almere 

Unilogic Networks Sittard 100 
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Tabel8 

26 November 2014 

Naam Plaats Oppervlakte m2 

Vancis Amsterdam 

Verizon 1 Amsterdam 

Verizon 2 Amsterdam Zuid Oost 

Verizon 3 Rotterdam 

Webdesigner Arnhem Arnhem 

We-Dare Rotterdam 

XB IDC Amsterdam 

XS4ALL DC2 Amsterdam 

Zeelandnet Kamperland 

ZeelandNet Zakelijk Goes 

Zelybron DC Breda Breda 

Oatacenters uit de NL-ix Oatacenterkaart Nederland die niet in Oatacentrumgids.nl zijn 
opgenomen (oktober 2014) 

Naam Plaats 

Akzo Nobel Arnhem 

Casema GV18 Den Haag 

Case ma Utrecht 

Colt Roosendaal 

Coolwave Carrier1 Amsterdam 

cue Lelystad 

Data Hotel Hilversum Hilversum 

Databarn Rivium Capelle aan den IJssel 

Datahouse Can<>lle Caoelle aan den IJssel 

DCA Utrecht 

EFX - Eindhoven Fiber Exchange Eindhoven 

Equant Amsterdam 

Equant Schiphol Rijk 

euNetworks Halfweg 

EuroFiber Nijverheidsweg Utrecht 

Eurofiber Zonnebaan Utrecht 

Getronics Apeldoorn 

Global Crossing Amsterdam 

lnteroute Soesterberg 

lnteroute Zandvoort 

KPN Ah/Ah2 Arnhem 

KPN Bd Breda 

KPN Bunker Bussum 

KPN Capelle Capelle aan den IJssel 

KPN es DSM Geleen 

KPN GN2 Groningen 

KPN HO Groningen 

KPN HGL-C Hengelo 

KPN HGV-C Hoogeveen 

KPN RT1 Rotterdam 

KPN Heerlen 

Luna Rotterdam 

Match-IT Dongen 

Pink Roccade Amsterdam 

R_iX Rotterdam 

ReliNed Cabine Culemborg Culemborg 

Sorbie Amsterdam 
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Tabel9 

Naam Plaats 

Tele2 (Amsterdam-1 Amsterdam 

Tele2 (Amsterdam-2, Gyrocenter) Amsterdam 

Tele2 (POP) Alkmaar 

Tele2 (POP) Amersfoort 

Tele2 (POP) Arnhem 

Tele2 (POP) Breda 

Tele2 (POP) Deventer 

Tele2 (POP) Eindhoven 

Tele2 (POP) Enschede 

Tele2 (POP) Groningen 

Tele2 (POP) Haarlem 

Tele2 (POP) Heerlen 

Tele2 (POP) Leeuwarden 

Tele2 (POP) Maastricht 

Tele2 (POP) Nijmegen 

Tele2 Den Bosch 

Tele2 Rijswijk/Den Haag 

Tele2 Utrecht 

Tele2 Venlo 

Tele2 Zwolle 

T elecity AMS5 Amsterdam 

UPC Amsterdam 

Viatel Amsterdam 

Vod afone Eindhoven 

Vodafone Leidschenveen 

WideXS Amsterdam 

World Port Center Rotterdam 

Correcties en aanvullingen op DatacentrumGids.nl /de lijst datacenters van de NL-ix 
Datacenterkaart 

Naam Plaats Oppervlakte m2 Oppervlakte (oud) m2 

Global Switch Amsterdam 

Switch Datacenters Woerden 

TCN Groningen 

Shuberg Philis Amsterdam 

ATOS (diverse) div. 

BT diverse (diverse) div. 

Digital Realty (diverse) Amsterdam 

Easynet Amsterdam 

Totaal correctie op vloeroppervlakte: 78.495 m2• 

A. 2 Details berekeningen vloeroppervlakten 

38.000 25.000 

6.000 3.000 

1.500 5 

2.200 0 

5.000 n.v.t. 

10.000 n.v.t. 

34.000 n.v.t. 

10.000 n.v.t. 

Van niet alle datacenters in DCG is de vloeroppervlakte gegeven. Van de 
datacenters van welke dat wel gedaan is (in totaal 126 datacenters) is de 
gemiddelde grootte 1.670 m2, met een standdaarddeviatie van 3.820 m2 een 
scheve verdeling. 
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Figuur 9 toont het histogram per groottestap van 500 m2• 
De figuur toont ook een geparameteriseerde functie (Weibull kansverdeling) 
die een goede fit geeft door de datapunten. Deze verdelingsfunctie is gebruikt 
om een verdeling van groottes te berekenen van de datacenters waarvan geen 
grootte bekend is, dit zijn er 32 uit de Datacentrumgids.nl dataset en 64 
'unieke' datacenters uit de NL-ix dataset (getoond in Tabel 8). 

De onderliggende aanname bij het gebruiken van de getoonde verdelings
functie is dat de datacenters waarvan de grootte niet bekend is dezelfde (of 
een soortgelijke) grootteverdeling kennen als de datacenters waar de 
vloeroppervlakte wel van bekend is. 

Figuur 9 Frequentieverdeling Datacentrumgids (aantallen datacenters per stapjes van 500 m2 grootte), 
de gestippelde lijn geeft de hierbij horende geparameteriseerde functie aan 
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Een schatting van het totaal aantal datacenters in Nederland is ook te maken 
door de overlap tussen de twee datasets te bepalen. Dit gaat via de 'vangst
terugvangst' methode uit de biologie, als volgt: 

totaal aantal commerciële datacenters in DCG: 158 datacenters; 
totaal aantal commerciële datacenters in NL-ix: 172 datacenters; 
overlap tussen de datasets: 11 O; 
totale 'populatie': 158*172/110 = 247 datacenters. 

De totale oppervlakte die in Paragraaf 2.1.4 is bepaald op basis van 
235 datacenters. Dat ligt zeer dicht (verschil is 6%) van het totale aantal 
commerciële datacenters dat op basis van bovenstaande exercitie. 
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Verzonden: Woensdag 2 november 2016 16: 38 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 

Inspraak Windpark N33 bij Meeden 

Postbus 223 

2250 AE Voorschoten 

Meeden, 31 oktober 2016 

Onderwerp: Zienswijze inpassingsbesluit Windpark N33 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Als inwoner van het dorpje Meeden geef ik hierbij mijn zienswijze op het (rijks) inpassingsbesluit van 

Minister Henk Kamp. 

Toen wij in 2007 (ruim 9 jaar geleden) het dorpje Valkenburg ZH bij Katwijk verlieten om voor de rest 

van ons leven in een wat meer rustiger omgeving te gaan wonen, en Meeden voor ons de meest 

geschikte locatie leek, hadden wij niet kunnen vermoeden wat er boven ons hoofd zou gaan hangen. 

Dit hadden wij niet voorzien en zeker niet gewild. 

Alles lijkt erop te wijzen dat er zowel voor de gaswinning als de plaatsing van windturbines het 

economisch belang boven de veiligheid en welzijn van de burgers gaat. 

Zelfs nog, dat na een vorig jaar uitgelekt rapport, deze besluiten moedwillig genomen zijn. 

Wat moet er veranderen in Nederland om als burgers mee te kunnen denken, mee te mogen 

participeren, mee te kunnen besluiten om een leefbare omgeving te creëren, waarin iedereen zich 

kan vinden. 

Onze ideeën en gevoelens over het windmolenpark hebben wij als inwoners van Meeden in de 

afgelopen jaren kenbaar gemaakt met reële voorstellen en ideeën. 

Onze ideeën worden zomaar van tafel geveegd onder het mom van "voor de meest gunstige variant 

voor Meeden is geen draagvlak". Hoezo burgerparticipatie, hoezo meedenken om de gezondheid van 

onze inwoners en het leefbaar houden van ons mooie dorp te waarborgen. 

Ex-gedeputeerde van de PvdA, t.w.  ging als een dictator door de "Meedense" 

porseleinkast om zo alles te verwoesten wat er in dit dorp in het verleden is geïnvesteerd en 

opgebouwd. Een prachtig dorp in het Noorden waar serene stilte heerst en waar de vergezichten 

iedereen een gelukkig gevoel geeft. 

De situatie hier in Meeden loopt aardig uit de hand. Meeden is opgeschrikt door (fysiek) geweld staat 

er in de media. Het is oorlog zei een boer, die obstakels op zijn land tegenkwam bij het 

maaien/dorsen van het graan. Deze actie van waarschijnlijk een éénling die de wanhoop nabij is 

moeten we natuurlijk zwaar afkeuren. Dit kan echt niet en valt zeer te betreuren. 

Men zoekt ongekende grenzen op door deze gevaarlijke attributen op de akkers neer te leggen die 

schade toebrengen aan de machines van de "Wind boeren". Maar verbazen doet het mij niet. 

Men is tot alles in staat om het de windboeren moeilijk te maken. Ik moet er niet aan denken dat hun 

boerderijen of graanoogst door brand vernietigd zullen worden. In Drenthe is dit al het geval 

geweest. 

Deze onhoudbare situaties worden m.i. in het geheel toegeschreven aan de politiek. De sociale 

cohesie in onze dorpen lijkt te zijn verwoest maar van steun bij het creëren van een oplossing is niets 

gebleken. 

Dat deze onhoudbare (oorlog) situaties door den Haag veroorzaakt wordt is onlangs nog bekrachtigd 

door de Nationale Ombudsman, die heeft vastgesteld dat het Ministerie van Economische Zaken 

uitblinkt in non communicatie. Hij stelt, dat het nu aan de rechter is uit te maken wie voor deze 

"toestanden" verantwoordelijk is. Er zijn vele punten op te noemen die de besluitvorming over de 

windplannen ondemocratisch noemen. 

Deze onmacht van de bevolking hier, keert zich nu tegen de plaatselijke grondeigenaren en boeren 

die in (geheime) beslotenheid beslissingen nemen die de directe leefomgeving van buren en 

dorpsgenoten aangaan. De eens zo harmonieuze gemeenschap voelt zich machteloos door niet 

gehoord te worden door hun politieke volksvertegenwoordigers. Zo ook ik dus. 

0033 



Door voormalig CDA- minister Maria van der Hoeven is de Rijkscoördinatieregeling (RCC) van stal 

gehaald voor het versneld "doordrukken" van een zeer grootschalig windpark van uitzonderlijke 200 

meter hoge windturbines, zonder een voldoende overtuigend nut en noodzaak of financiële 

onderbouwing. Zo heeft de politiek toen al de besluitvorming naar zich toegetrokken om Gemeenten 

en Provincies in feite buitenspel te zetten. 

De bevolking van Meeden en Stichting Tegenwind N33 zet zich al jaren in voor de realisatie van een 

maatschappelijk en economisch aantrekkelijk alternatief voor het windpark, namelijk Zonnepark 

Meeden. Zo geven wij als directbetrokkenen invulling aan de duurzaamheiddoelstellingen van het 

Rijk op een wijze die geen weerstand oproept en waarvoor voldoende draagvlak is. Naast het 

aanbieden van alternatieve vormen van duurzame energie wordt er ook gewezen op alternatieve 

locaties (2000 meter) voor windmolens nabij de N33, waar onbelemmerde grondposities met 

draagvlak zijn. Deze alternatieven zijn ook aangedragen in een brief van de Gemeente Menterwolde 

aan het Ministerie. Deze voorstellen worden zonder onderbouwde argumenten door het rijk aan de 

kant geschoven. 

De gebeurtenissen hadden dan ook voorkomen kunnen worden wanneer kunde van diplomatie en 

rechtssysteem de overhand had en daadwerkelijk naar burgers geluisterd zou zijn. Dan hadden deze 

windturbines er zonder meer al kunnen staan. 

U zult begrijpen dat het niet eerlijk is dat de boeren voor 1 windturbine zo'n 35.000,00 euro per jaar 

ontvangen, terwijl huiseigenaren de waarde van hun woningen enkele tienduizenden euro's zien 

dalen en onverkoopbaar zijn. En als je je woning wilt verkopen moet je 30.000 tot 40.000 euro 

beneden de prijs gaan zitten anders verkoop je je huis niet. Over compensatie wordt met geen enkel 

woord gesproken. Ja, in informatieboekjes vorig jaar van de RWE, waarbij over tafelgesprekken 

geschreven wordt bij diegenen die het dichtst bij de windturbines komen te wonen. Ik moet u echter 

mee delen dat nog niemand in Meeden een vertegenwoordiger van de RWE aan tafel gehad heeft. 

In de media wordt vermeld dat de boeren de gemeenschap/omwonenden laten meeprofiteren van 

hun opbrengst. Ik heb, evenals bij de RWE, nog geen boer gehoord hier in Meeden die over 

compensatie praat. 

Het welzijn van de burger is ondergeschikt aan de macht van het geld. Een subsidie verslindende 

doelstelling die kant nog wal raakt en al lang achterhaald is. Zowel met de aardbevingsproblematiek 

alsmede met de windmolenproblematiek hier in Meeden worden wij als inwoners van Meeden 

dubbel benadeeld. En de politiek staat erbij en kijkt ernaar. 

Hoewel het ons zwaar aan het hart gaat, willen wij door al deze toestanden in Meeden de provincie 

Groningen gaan verlaten. Vanaf november 2015 staat ons huis te koop. Echter, dit jaar hebben wij 

tot 1 oktober j.1. nog geen enkele kijker gehad. Wie wil er nu gaan wonen in een gebied waar op een 

afstand van ruim 900 meter een Windpark van 200 meter hoge windturbines in je achtertuin komen 

te staan. Wij zijn hierdoor niet alleen financieel, maar ook emotioneel en psychisch, zwaar 

beschadigd. 

Wij als inwoners van Meeden hebben genoeg suggesties aangedragen om de leefbaarheid te 

behouden. 

In de ruim 9 jaar dat wij hier wonen hebben wij een ruime en intense sociale band met de bevolking 

opgebouwd waar nu, door deze problematiek helaas, een einde aan zal komen. 

Onderstaand geef ik een aantal aandachtspunten mee: 

Noodzaak duurzame energie 

Als samenleving hebben wij er aller belang bij dat er zo snel mogelijk moet worden overgeschakeld 

naar duurzame energie. 

Mijnsinsziens is dit alleen mogelijk bij een project waar de burgers, die er direct mee te maken 

krijgen, mee kunnen denken om dit plan te realiseren. 

Zo niet: Geen Windpark N33. Alternatief: op zee of andere voorhand zijnde nieuwe technieken 

toepassen. 
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Draagvlak 
Wind op land behoor je alleen te realiseren als er voldoende draagvlak van de omgeving is. 

In Meeden is ca. 95% tegen plaatsing zoals in het inpassingsplan is aangegeven. 

Sociale ontwrichting 
Op dit moment is er een grote tweedracht tussen een aantal "Wind boeren" en de gehele bevolking 

van Meeden e.o. Het is op dit moment en voor de toekomst een onhoudbare situatie die veroorzaakt 

wordt door de besluitvorming van het kabinet. 

Waardedaling woningen 
Woningen zijn zeer moeilijk verkoopbaar. Gegadigden uit andere regio's worden afgeschrikt. 

Door de komst van windturbines houden gemeentes al rekening door de WOZ-waarde van de 

woningen te verlagen, afhankelijk van de afstand van de woning t.o.v. de windturbines. 

Waardedaling dient gecompenseerd te worden. Het kan niet zo zijn dat de boeren riante lusten 

hebben terwijl de huizenbezitters hun grote (lasten) verlies moeten nemen door hun spaargeld c.q. 

opgebouwd vermogen in te leveren voor dit project. 

Daarvoor moet voordat de omgevingsvergunning verleend wordt een in mijn ogen royale 

schadevergoeding geregeld worden voordat de windturbines geplaatst worden. 

Rij kscoördi natieregeling 
Door het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling heeft de Minister van Economische zaken 

bewust en moedwillig gekozen voor het buitenspel zetten van de bevolking van Meeden om 

zodoende zijn doel te bereiken. Dit werkt averechts en kweekt alleen maar haat en nijd in een rustige 

samenleving. 

Windpark N33 had er allang kunnen staan als er overleg met de bewoners gepleegd zou zijn. 

De schuld ervan ligt zuiver bij de beslissingen van het huidige kabinet. 

Planschade 
In de Wet ruimtelijke ordening is een wettelijk recht opgenomen, waarbij iemand die door een 

besluit waardevermindering van zijn onroerende zaak schade lijdt of zal lijden een aanvraag om een 

tegemoetkoming in de schade kan aanvragen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor zijn 

rekening behoort te blijven of anderszins niet is verzekerd. De Gemeente Menterwolde is door de 

Rijkcoördinatieregeling buitenspel gezet en wordt op last van het Rijk verplicht een 

omgevingsvergunning af te geven om dit plan te kunnen realiseren. 

Ik kan door deze regeling niet bij de Gemeente Menterwolde terecht. 

Ik stel daarom bij deze zienswijze het Rijk c.q. initiatiefnemers van stroomleveranciers die hierbij 

betrokken zijn aansprakelijk voor de financiële schade (waardevermindering) van mijn woning die ik 

door middel van Windpark N33 lijdt. 

Dit bedrag stel ik per heden (oktober 2016) vast op€ 40.000,00 

Gezondheidsrisico's 
Uit wetenschappelijk onderzoek van de wetenschappers Nissenbaum, Aramini en Hanning is 

bewezen en vast komen te staan dat windturbines op korte afstand van woningen psychische 

klachten veroorzaken en een kwart van de personen die in de nabijheid van een windpark wonen 

medicijnen moeten slikken om de psychische aandoeningen te behandelen. 

Windturbines binnen een straal van 1400 meter geven de direct omwonenden significant meer 

slaapgebrek, zijn overdag meer vermoeid en presteren slechter. 

Verder is de berekende geluidsbelasting hoger dan door fabrikanten en energieleveranciers tot nog 

toe wordt opgegeven. Eerdere publicaties, maakte al aannemelijk dat het overigens niet alleen om 

hoorbaar geluid gaat, de mens blijkt ook trillingen (en met name laagfrequent geluid) via het skelet 

op te vangen. Ook de lichtverontreiniging speelt mede parten in de klachten bij windparken. 

Het feit dat wij ons huis niet kunnen verkopen heeft voor ons niet alleen fysieke maar ook psychische 
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gevolgen. In uw plannen en in de MER vind ik over de invloed die de plannen hebben op de 

gezondheid van de burgers niets terug. 

Gelet hierop verzoek ik u om het gezondheidsaspect bij de vaststelling van het inpassingsplan 

zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet alleen te volstaan met een milieutoets. 

Locatie. 

Jaren geleden heeft de provincie Groningen een gebied langs de N33 aangewezen wegens plannen 

voor een windpark. De Provincie wilde energie koppelen aan industrie. Het gebied van de N33 is door 

u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat het windpark grotendeels 

buiten de begrenzing ligt die door u en de Provincie op de kaarten zijn aangegeven. Het Rijk en de 

Provincie zijn daardoor afgeweken van het aangewezen gebied zonder aanvaardbare argumentatie. 

Hier had een breder onderzoek moeten plaatsvinden welk gebied voor de realisatie van het windpark 

het beste zou zijn voor de bevolking van Meeden. 

Voortzettende krimp 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die nog geconfronteerd wordt met de gevolgen 

van aardbevingen door de gaswinning. De beide factoren tasten het woon- en leefklimaat nu al aan. 

Het realiseren van grootschalige windparken ontneemt de bewoners van deze sociaaleconomisch 

toch al kwetsbare regio een leefbare toekomst. Verwacht wordt dat de komst van grote 

windturbines de effecten van krimp zal versterken. Ook wij als inwoners van Meeden zullen, zo snel 

als mogelijk is, vertrekken. Nieuwkomers zullen zich hierdoor niet snel vestigen in deze regio waar 

naar verwachting de voorzieningen, die nu al onder druk staan, in dit geval nog sneller zullen 

verdwijnen. Alleen de boeren die investeren in windturbines kunnen zich rijk rekenen op een forse 

stijging van hun bankrekening ten koste van hun mede inwoners waarvan hun huis onder water 

staat. Als dit in de beginfase reeds geregeld zou zijn, dan hadden die windturbines, in overleg met de 

bevolking van Meeden, er allang kunnen staan. 

Alternatieve vormen van energie. 

Ik ben mij ervan bewust, dat wij moeten blijven zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit 

kan gevonden worden in windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. Het 

benodigde windpark N33 moet worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen 

hinder voor de bevolking veroorzaken. Het mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in Meeden. 

Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een veel beter initiatief. In onze regio hebben al 

verschillende initiatiefnemers dusdanige plannen voor de opwekking van zonne-energie. Dit initiatief 

heeft brede steun van de bevolking en levert een substantiële bijdrage aan de doelstelling. 

Geluid 

Bestaande regelgeving voor geluid van windturbines voldoet niet 

In Nederland (en vele andere landen) wordt bij de vaststelling van de hoeveelheid geluid ten gevolge 

van windturbines geen rekening gehouden met het windgedrag op hoogtes waar de rotorbladen van 

moderne, grote windturbines zich bevinden. Er wordt altijd gerekend met een toename van de 

windsnelheid volgens een betrekkelijk simpel model (het 'logaritmisch windprofiel') dat 's nachts 

echter vaak niet geldt.'s Nachts waait het op grotere hoogte vaak aanzienlijk harder dan dat model 

voorspelt. Als gevolg daarvan wordt, vooral 's avonds en 's nachts, de hoeveelheid bij bewoners 

invallend geluid onderschat omdat deze berekend wordt bij lagere windsnelheden op rotorhoogte 

dan er feitelijk optreden 

Nachtelijk geluid van windturbines kan biologische reacties veroorzaken zoals wakker worden. Het 

karakter van het geluid, het 'zoeven' of 'zwiepen', kan hierbij een rol spelen. Geluid van windturbines 

heeft grote invloed op het in slaap vallen van omwonenden. 
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Bij moderne windturbines is vooral een aerodynamisch, ruisachtig geluid van de wieken of 

rotorbladen hoorbaar. Dat geluid ontstaat vooral aan de achterrand van de wieken en is sterk 

afhankelijk van de snelheid van de wieken. Omdat de uiteinden van de rotorbladen de hoogste 

snelheid hebben, dragen zij het meest bij aan de totale geluidproductie. De wieken passeren tijdens 

hun rondgang de mast en luchtlagen met verschillende windsnelheden. Daardoor kan de 

geluidsterkte variëren in het ritme van de ronddraaiende wieken. Dit kan leiden tot een ritmisch, 
soms impulsachtig geluid. 

Op grond van de eigenschappen van het geluid zijn er verschillende verklaringen mogelijk waarom 

windturbines relatief hinderlijk zijn. Ten eerste blijkt het zoevende karakter significant samen te 

hangen met de hinder. Ook verschilt de verdeling van de geluidfrequenties (het geluidspectrum) 

nogal van dat van wegverkeer (minder met vliegverkeer). Wat vermoedelijk ook een rol speelt is dat 

gemiddeld genomen het geluid van verkeer 's avonds afneemt terwijl het bij hoge windturbines gelijk 

blijft of zelfs toeneemt. 

De laagfrequente geluidgolven en ook de geluidstoten in het ritme van het toerental kunnen ramen 

doen rammelen waardoor geluid van hogere frequenties (het gerammel) ontstaat. Gezien de 

laagfrequente geluidniveaus rond windturbines en de ritmische geluidsterktevariaties is dat zeker 

mogelijk bij loszittende enkelglas ramen, maar minder waarschijnlijk bij goed gemonteerde 

dubbelglas ramen. 

Conclusie 

Ik stel vast dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke 

ordening. Het heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, landschappelijke, maatschappelijke, financiële 

en economische gevolgen voor ons gebied en daardoor ook voor mij, dat ik u verzoek om het 

inpassingsplan niet vast te stellen omdat er geen noodzaak bestaat tot het oprichten van een 

windmolenpark op zo'n korte afstand van de woongemeenschap Meeden. 

Voor zover u wel tot vaststelling van het inpassingsplan over zou gaan, verzoek ik u om dat dan in 

ieder geval te doen met inachtneming van mijn zienswijze. 
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Verzonden: Woensdag 2 november 2016 18: 56 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
deze staan verwoord in de zienswijze 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
deze staan verwoord in de zienswijze 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
deze staan verwoord in de zienswijze 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
deze staan verwoord in de zienswijze 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 2 november 2016 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines, de hoogte 
van de turbines en de grootte van het gebied. 

Het windpark N33 verstoort het open landschap en ons woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park onaanvaardbaar aangetast. Het gaat hierbij niet 
alleen om milieuaspecten als het geluid, waarvan ik mij afvraag of dit binnen acceptabele grenzen 
blijft, maar ook om steeds weer visueel geconfronteerd te worden met de omvang van het park. De 
grote omvang van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een 
afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, zo werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit 
uitgangspunt echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 past niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
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polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! De 
indruk ontstaat dat deze regio slechts wordt gezien als wingewest en dat er geen rekening wordt 
gehouden met de wensen, behoeften en woongenot van de inwoners van deze regio. 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch af geweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 
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Verzonden: Donderdag 3 november 2016 09: 57 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
waardevermindering woning, je woning wordt onverkoopbaar in de toekomst. 
Geluidsoverlast wat zeer slecht is voor je gezond heid!!! 

Reactie 
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Aan: 

Bureau Energieprojecten, 

lnspraakpunt Windpark N33 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

van: 

Excellentie, 

03 NOV 2DI 

Bij de ter inzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport, de 

ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken voor Windpark N33, heeft u eenieder in de 

gelegenheid gesteld om in de periode van 30 september 2016 tot en met 10 november 2016 een 

zienswijze in te dienen. Ik maak van die gelegenheid graag gebruik. Daarom zend ik u hierbij mijn 

zienswijze. 

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK ONTBREEKT 

Ik wens stil te staan bij het volgende. De realisatie van windpark N33 is zeer ingrijpend voor de 

bewoners in het gebied. Niet alleen zal het landschap ingrijpend worden gewijzigd, maar het splijt 

ook de gemeenschap: initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet 

gehoord. Het geringe maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en eenzijdige 

communicatie vanuit het Rijk over dit project. Het beeld dat nu bij de gemeenschap leeft - en 

wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp-inpassingsplan - is, dat de plannen zijn 

toegeschreven naar de wensen en financiële belangen van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, 

maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist doorslaggevend hadden moeten zijn en in 

de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van meet af aan ondergeschikt geweest aan 

deze financiële belangen. Die handelwijze van het Rijk steekt mij. 

Gezien het totale gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject van nu 

af aan zodanig vorm te geven, dat serieus met de belangen van de inwoners van het betreffende 

gebied rekening wordt gehouden: niet het Rijk (in Den Haag), maar zij zitten immers, als de realisatie 

van het park doorgaat, de komende 30 jaar vast aan de door u in procedure gebrachte plannen. 

1. GEEN NOODZAAK TOT REALISATIE WINDPARK 

Ik ben van mening, dat er geen noodzaak bestaat tot realisatie van een windpark, omdat de 

energiedoelstellingen ook op een alternatieve wijze bereikt kunnen worden die wel draagvlak bij 

inwoners, de lokale politiek en het bedrijfsleven heeft. 

1.1 Achtergrond 

Ons land staat aan de vooravond van een grote energietransitie. In dat kader heeft het Rijk zich tot 

doel gesteld dat in 2020 14% van de energie duurzaam moet zijn. Om dat doel te bereiken, heeft het 
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Rijk zich - zo blijkt mede uit de Structuurvisie Windenergie Op Land -tot doel gesteld dat in 2020 

6000 MW aan windenergie dient te zijn gerealiseerd. Voor de provincie Groningen geldt specifiek dat 

zij zich heeft gecommitteerd aan de realisatie van 855,5 MW windenergie op land, waarbij windpark 

N33 zo'n 120 MW zal gaan genereren. 

Hoewel ik voorstander ben van de toepassing van duurzame energie acht ik het wel van belang, dat 

de wijze waarop de genoemde doelstelling bereikt wordt, moet kunnen rekenen op maatschappelijk 

draagvlak, gekoppeld aan een duurzame economische ontwikkeling. Met de realisatie van windpark 

N33 gaat het Rijk compleet voorbij aan dit uitgangspunt. 

1.2 Rijk heeft geen oog voor potentie van zonne-energie 

Feit is namelijk, dat de doelstellingen voor duurzame energie niet per definitie via windenergie 

hoeven te worden gerealiseerd. Ik verwijs daartoe naar de Tweede Kamer motie van het Kamerlid 

Smaling (30 196, nr. 404). Daarin werd de regering namelijk uitdrukkelijk opgeroepen om bij de 

verdere besluitvorming over het windpark N33 nadrukkelijk oog te hebben voor het mogelijk 

inwisselen van windenergie voor zonne-energie en de plannen voor zonneparken in de regio bij de 

besluitvorming te betrekken. Tevens heeft de Tweede Kamer u gevraagd om een maatschappelijke 

kosten-batenanalyse uit te voeren naar de huidige en de verwachte energieopwekking uit zon en 

wind op land (30 196, nr. 452). 

Ter vergelijking wijs ik u erop, dat onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV voor het naastgelegen 

windpark De Drentse Monden - Oostermoer een maatschappelijke kosten- en batenanalyse heeft 

uitgevoerd. Hieruit volgt dat zonne-energie - al dan niet in combinatie met windenergie - een 

uitstekend alternatief vormt. 

Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande meen ik, dat door het Rijk te krampachtig wordt vastgehouden aan het in 

de Structuurvisie Windenergie Op Land opgenomen uitgangspunt dat de duurzame 

energiedoelstellingen via het realiseren van windparken bereikt moeten worden. Ten onrechte wordt 

geen aandacht besteed aan de potentie van zonne-energie. Nu bovendien in de regio is gebleken, dat 

de energiedoelstellingen mét maatschappelijk draagvlak en makkelijk gerealiseerd kunnen worden 

via gebruikmaking (en intensivering) van de potentie van zonne-energie, bestaat er vanuit ruimtelijk 

opzicht geen enkele noodzaak meer voor de realisatie van windpark N33. Ik meen dan ook dat dient 

te worden afgezien van de realisatie van windpark N33. 

2. AANWIJZING VOORLOPIGE BESTEMMING NIET MOGELIJK EN LEIDT TOT STRIJD MET ALGEMENE 

BEGINSELEN 

Ik kan mij ook niet vinden in de inhoud van het thans voorliggende ontwerp-inpassingsplan zelf. Ik 

richt mijn zienswijze in dat kader eerst tegen artikel 4 van de planregels. 

Uit artikel 4 van de planregels volgt dat op de gronden waarop het windpark is voorzien, de 

bestemming "Bedrijf-Windturbinepark Voorlopig" rust. Deze voorlopige bestemming geldt 30 jaar 

vanaf de datum van inwerkingtreding van het plan. Na het verstrijken van die termijn gelden voor de 
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als "Bedrijf-Windturbinepark Voorlopig" aangewezen gronden weer de bestemmingen zoals die voor 

die gronden zijn neergelegd in de onderliggende bestemmingsplannen of beheersverordeningen, zo 

volgt uit de planregels. Ik ben van mening, dat aanwijzing van een voorlopige bestemming in dit geval 

niet mogelijk is en bovendien leidt tot strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

3. Juridisch kader 

Blijkens de toelichting bij het ontwerp-inpassingsplan is het aanwijzen van een voorlopige 

bestemming mogelijk gemaakt middels het Besluit van 8 juli 2016 tot wijziging van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet en van bijlage Il van de Crisis- en herstelwet (Stb. 2016, 276). 

Met dit besluit is een experiment aan het Besluit uitvoering Chw toegevoegd ten behoeve van het 

"voorlopig bestemmen van windturbineparken". Artikel 2.4 van de Chw vormt in dat kader de 

grondslag voor de regulering van een dergelijk experiment. In dat licht is van belang dat artikel 2.4 lid 

3 van de Chw cumulatief eist dat in de betreffende regeling wordt bepaald: 

a) Welke afwijking of afwijkingen van de in het eerste lid van artikel 2.4 genoemde wetten is of zijn 

toegestaan; 

b) De ten hoogste toegestane tijdsduur van die afwijking of afwijkingen, en; 

c) De wijze waarop wordt vastgesteld of een afwijking aan haar doel beantwoordt en of de 

tijdsduur daarvan aanpassing behoeft. 

De mogelijkheid tot het voorlopig bestemmen van windturbineparken is geregeld in artikel 7o van 

het Besluit uitvoering Chw. Daarin is onder meer bepaald dat: 

Aan de in het eerste lid van dat artikel genoemde gronden voorlopige bestemmingen kunnen 

worden toegekend voor het bouwen en in werking hebben van een windturbine voor een 

termijn van tussen de 25 en 30 jaar, en; 

De voorlopige bestemming uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van dit Besluit wordt 

vastgesteld. 

Tevens volgt uit de toelichting bij dit artikel dat de planvaststeller de termijn waarvoor de voorlopige 

bestemming geldt, moet vaststellen op basis van de informatie van de initiatiefnemer van het 

windturbinepark en de lokale omgevingsfactoren en dat na de periode van 25 tot 30 jaar een andere, 

definitieve bestemming voor de gronden gaat gelden, die al bij hetzelfde bestemmings- of 

inpassingsplan is toegekend (Stb. 2016, 276, p. 32 en 33). 

Uit het advies van de Raad van State, dat betrekking had op artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw, 

volgt dat het toekennen van een voorlopige bestemming slechts mogelijk is in combinatie met een 

definitieve bestemming (vgl. ABRvS 20 augustus 2008, ECLl:NL:RVS:2008:BE8848). 

3.1. Artikel 7o is in strijd met artikel 2.4 Chw 

Vooreerst is ben ik van mening dat artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw in strijd is met het 

bepaalde in artikel 2.4 van de Chw. 

In de eerste plaats geldt namelijk dat artikel 7o niet de betekenis heeft die de wetgever bij het 

opstellen van artikel 2.4 van de Chw voor ogen heeft gehad. Het idee achter de mogelijkheid van het 

treffen van een experimenteerregeling op grond van artikel 2.4 van de Chw is namelijk, dat de 

wetgever het wenselijk achtte om bepaalde functies (langer dan de planperiode van 10 jaar) te laten 

voortbestaan. Uit de tekst en toelichting bij artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw volgt echter, dat 
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het voortbestaan van de betreffende functies niet de reden vormde voor de opname van artikel 7o, 

maar dat men het wenselijk achtte om te borgen dat de windmolens na een periode van 30 jaar 

worden vernieuwd zodat die blijven voldoen aan de nieuwste technieken. Het bereiken van een 

dergelijke doelstelling is echter in strijd met artikel 2.4 van de Chw. Artikel 2.4 van de Chw kan 

daarmee dan ook niet de wettelijke basis vormen voor artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw. 

In de tweede plaats is van belang dat artikel 2.4 lid 3 onder b van de Chw bepaalt dat in het Besluit 

uitvoering Chw de ten hoogste toegestane tijdsduur van de afwijking of afwijkingen moet worden 

bepaald. Gelet op de inhoud van artikel 7o is die bepaling door de Minister uitgelegd als bepaling in 

de tijd waarbinnen van de afwijkingsbevoegdheid gebruik mag worden gemaakt. Een dergelijke uitleg 

strookt niet met de in artikel 2.4 lid 3 sub b van de Chw opgenomen ten hoogste toegestane 

tijdsduur van de betreffende afwijking( en) zelf. Een dergelijke tijdsduur kent artikel 7o niet. 

Tot slot meen ik dat artikel 7o in strijd is met het bepaalde in artikel 2.4 lid 3 sub c van de Chw. In 

artikel 7o is namelijk geen regeling opgenomen over de wijze waarop wordt vastgesteld of de 

afwijking aan haar doel beantwoordt en of de tijdsduur daarvan aanpassing behoeft. 

Nu artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw naar mijn mening in strijd is met artikel 2.4 van de Chw, 

dient aan artikel 7o verbindende kracht te worden ontzegd (vgl. ook ABRvS 3 februari 2016, 

ECLl:NL:RVS:2016:201). Het gevolg hiervan is, dat artikel 4 van de planregels niet op artikel 70 van 

het Besluit uitvoering Chw gebaseerd had mogen worden. 

3.2. lnpassingsplan kent ten onrechte geen definitieve bestemming toe aan gronden 

In de tweede plaats geldt dat in het ontwerp-inpassingsplan ten onrechte geen definitieve 

bestemming is toegekend aan de met een voorlopige bestemming aangewezen gronden. 

Zoals hiervoor reeds uiteen is gezet, is op grond van artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw 

namelijk vereist dat in hetzelfde plan - hier dus het inpassingsplan - aan de gronden een definitieve 

bestemming wordt toegekend. Nu artikel 4.3.1 van de planregels uitdrukkelijk voorbijgaat aan die eis 

door te verwijzen naar de onderliggende bestemmingsplannen c.q. beheersverordeningen, is 

daarvan het gevolg dat het ontwerp-inpassingsplan in strijd is met artikel 7o van het Besluit 

uitvoering Chw. Het inpassingsplan kan dan ook niet worden vastgesteld. 

3.3. Voorlopige bestemming is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur 

Tot slot is artikel 4.2 van het ontwerp-inpassingsplan in strijd met de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. Uit dat artikel volgt namelijk zonder motivering dat de voorlopige bestemming 

geldt voor een periode van 30 jaar. 

Nu uit de tekst en toelichting bij artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw volgt dat een voorlopige 

bestemming voor een termijn van tussen de 25 en 30 jaar kan worden vastgesteld en dat de exacte 

lengte van die termijn dient te worden bepaald op basis van de informatie van de initiatiefnemer van 

het windturbinepark en de lokale omgevingsfactoren, is het in strijd met de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur om zonder nadere motivering voor een periode van 30 jaar een voorlopige 

bestemming op deze gronden te leggen. Dat klemt te meer nu de initiatiefnemers blijkens de 

aanvragen om omgevingsvergunning zelf hebben verzocht om verlening van een vergunning voor 

onbepaalde tijd. 

Tussenconclusie 
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Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat het inpassingsplan niet kan worden vastgesteld op 

de thans voorziene wijze omdat sprake is van strijd met het bepaalde in artikel 2.4 van de Chw, 

artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

4. INPASSINGSPLAN KENT TEN ONRECHTE GEEN STILSTANDSREGELING 

Uit het milieueffectrapport volgt dat er als gevolg optredende slagschaduwhinder maatregelen 

moeten worden getroffen in de vorm van een stilstandsregeling. 

In het ontwerp-inpassingsplan is niet in een stilstandsregeling voorzien, waardoor het ontwerp

inpassingsplan onzorgvuldig is voorbereid. Nu een dergelijke regeling ter mitigatie van de als gevolg 

van de realisatie van het windmolenpark ontstane milieueffecten wel noodzakelijk is, verzoekt ik om 

in het inpassingsplan alsnog in een adequate en afdwingbare stilstandsregeling te voorzien. Het 

"doorschuiven" van deze verplichting naar de mogelijk te verlenen omgevingsvergunningen is 

overigens niet mogelijk (vgl. ABRvS 27 mei 2015, ECLIL:NL:RVS:2014:1621 en ABRvS 11 juni 2014, 

ECLl:NL:RVS:2014:2252). 

5. GEVOLGEN VOOR FLORA EN FAUNA ZIJN ONVOLDOENDE IN DE AFWEGING BETROKKEN 

Ik meen dat de gevolgen voor de in en rondom het plangebied aanwezige flora en fauna in het 

ontwerp-inpassingsplan onvoldoende c.q. onzorgvuldig in de afweging zijn betrokken. Het gevolg 

daarvan is, dat ten onrechte is vastgesteld dat het windpark geen significant verstorende effecten 

heeft op de aanwezige flora en fauna. 

5.1 Telgegevens voor het noordelijke deel van het plangebied zijn onvoldoende accuraat 

Uit de passende beoordeling, die als bijlage 4 bij het ontwerp-inpassingsplan is gevoegd, volgt dat 

voor de aanwezigheid en verspreiding van watervogels binnen en rondom het plangebied gegevens 

zijn opgevraagd van het Natuurloket. Zoals volgt uit de op pagina 21 van de passende beoordeling 

opgenomen illustratie, heeft het Natuurloket van een groot deel van het noordelijke deel van het 

plangebied geen gegevens. Hoewel vervolgens voor de effectbepaling in dit deel van het plangebied 

gebruik is gemaakt van een extrapolatie op grond van gebiedskenmerken en van de gegevens van 

omliggende telgebieden, aangevuld met waarnemingen van de website waarneming.nl, kan niet 

worden ontkend dat de telgegevens voor het noordelijke deel van het plangebied onvoldoende 

accuraat zijn: men heeft zich immers moeten baseren op schattingen. 

Het ontbreken van telgegevens leidt ertoe dat de conclusies die in de passende beoordeling worden 

getrokken, niet (zonder meer) gevolgd kunnen worden. Zonder nader - accuraat en niet op 

schattingen gebaseerd - onderzoek, staat immers niet vast dat het windpark geen significant 

verstorende effecten heeft op de in en rondom het plangebied aanwezige flora en fauna. Ik wijs in 

dat licht in het bijzonder naar de conclusies die in de passende beoordeling worden getrokken over 

het aantal aanvaringsslachtoffers en het toepasselijke mortaliteitscijfer. 

Nu de conclusies uit de passende beoordeling één-op-één zijn overgenomen in het ontwerp

inpassingsplan, kan het ontwerp-inpassingsplan om dezelfde redenen niet in stand blijven. 
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Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande heeft de passende beoordeling op onzorgvuldige wijze plaatsgevonden. Op 

basis van de thans beschikbare onderzoeksgegevens kon - en mocht - het Rijk niet de conclusie 

trekken dat geen significant verstorende effecten zouden optreden. De zienswijze is ook hierom 

gegrond. 

6. INPASSINGSPLAN IS NIET UITVOERBAAR WEGENS ONTBREKEN KADER VOOR 

ONDERHOUDSWEGEN 

Uit de toelichting bij het ontwerp-inpassingsplan volgt dat de windturbines bereikbaar zullen zijn via 

nog aan te leggen onderhoudswegen. Deze wegen worden zowel bestemd voor het bereiken van de 

windturbines met zwaar materieel tijdens de bouw, als voor de onderhoudswerkzaamheden na 

realisatie van de windturbines. Het gebruik van de onderhoudswegen zal, zo volgt uit de toelichting, 

(tijdelijk) zorgen voor een verhoging van de verkeersintensiteit op de (lokale) wegen. De 

onderhoudswegen zullen, zo volgt uit de toelichting, maximaal vijf meter breed worden en er zal 

zoveel mogelijk de kortste route worden aangehouden. 

In het ontwerp-inpassingsplan is niet opgenomen op welke wijze de wegen verkeerskundig worden 

vormgegeven. Evenmin volgt uit het inpassingsplan welke concrete gevolgen de toename van de 

verkeersintensiteit zal hebben voor het reeds aanwezige verkeer op de (lokale) wegen en of de 

toename van de verkeersintensiteit niet aan de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan in de weg 

staat. Nu hier ten onrechte niet in is voorzien, is het ontwerp-inpassingsplan in strijd met een goede 

ruimtelijke ordening. 

7. TOETSAFSTANDEN TOT ONDERGRONDSE BUISLEIDINGEN ZIJN NIET GEBORGD 

Uit het ontwerp-inpassingsplan volgt dat in het voorkeursalternatief voor één windturbine niet kan 

worden voldaan aan de geldende toetsafstand van 200 meter tot ondergrondse transportleidingen. 

Nu hierdoor mogelijk negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor de leveringszekerheid en het 

hoogspanningsnetwerk dient de eigenaar van de betreffende transportleidingen (hier: de NAM) in te 

stemmen met de realisatie van het windpark. Uit het ontwerp-inpassingsplan volgt niet dat reeds 

instemming is verkregen. Het ontwerp-inpassingsplan is daarmee in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening. 

8. ZORGVULDIGE AFWEGING VAN DE GEZONDHEIDSASPECTEN ONTBREEKT 

los van het bovenstaande, meen ik dat een zorgvuldige afweging van de gezondheidsaspecten, die 

de realisatie van een windpark met zich zal brengen, ontbreekt. De thans reeds voorziene cumulatie 

van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Ook de 

eventuele psychische schade die bewoners zullen oplopen door het onverkoopbaar worden van hun 

woningen, moet niet worden onderschat. Gelet hierop verzoekt ik u om het gezondheidsaspect bij de 

vaststelling van het inpassingsplan zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet slechts te volstaan 

met een milieutoets. 

9. REALISATIE VAN HET WINDPARK IS FINANCIEEL NIET UITVOERBAAR 

Tot slot wijs ik erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het 

ontwerp-inpassingsplan wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de investeringen 

worden terugverdiend door de verkoop van opgewekte elektriciteit en mogelijke subsidiëring via de 
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stimuleringsregeling SDE+. Zonder nadere onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfel 

ik of de kosten die de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug 

te verdienen. 

SLOT 

Gelet op het voorgaande verzoek ik u om het inpassingsplan niet vast te stellen omdat er geen 

noodzaak bestaat tot het oprichten van een windmolenpark en u niet bevoegd bent tot vaststelling 

van het inpassingsplan. 

voor zover u wel tot vaststelling van het inpassingsplan over zou gaan, verzoek ik u om dat dan in 

ieder geval te doen met inachtneming van deze zienswijze. 

Hoogachtend, 

Meeden,02-11-2016. 
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Verzonden: Donderdag 3 november 2016 17:25 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
U hanteert een afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de 
uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter 
hoogte van Zuid broek. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie onderwerp: zijn er andere zaken die U naar voren wilt brengen 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor 
Windpark N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 
Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de 
dorpen in de gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor 
deze omgeving onaanvaard baar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang 
van de turbines en de grootte van het gebied. 
Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 
Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij 
niet alleen om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele 
grenzen blijft, maar ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het 
massale park. De grote massa van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de 
bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij 
de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld 
ter hoogte van Zuid broek. 
Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige 
openheid. De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie 
dit gebied aangeduid als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark 
wordt deze openheid volledig teniet gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de 
doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan het karakter ervan en verstoort ons 
woongenot. 
Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden 
gevonden in windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De 
minister is verplichtingen aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de 
daarvoor benodigde windparken moeten worden gepland op locaties waar deze 
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aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking opleveren. De opwekking van 
windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. Zelf zie ik de 
opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële 
bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling. 
Onze regio is genoeg getroffen 
Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met 
de gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon
een leefklimaat nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark 
versterkt. Op dit moment ervaren bewoners al problemen met de verkoop van hun woning 
en hebben de plannen voor een windpark al een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe 
inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een negatieve spiraal terechtkomen. De 
plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. Daarnaast ontwrichten de 
plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van polarisatie. Dat is 
een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 
Willekeurige locatie. 
De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren 
geleden een gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde 
windenergie koppelen aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie 
Wind op Land. Ik constateer nu dat het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, 
zowel door de provincie als door u, op kaarten is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. 
Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u windturbines plaatsen op plekken 
die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van het aangewezen gebied 
had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een dergelijk 
windpark. 
Gezondheid. 
De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over 
welke invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De 
gezondheidsaspecten ontbreken totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door 
het niet kunnen verkopen van een woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 
Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 
De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken 
uitgaande van plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best 
beschikbare technieken en turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines 
geplaatst hoeven te worden terwijl de capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. 
Ook mist de commissie in het MER informatie over mogelijkheden om de lichthinder door 
nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 
Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente 
hebben. Ik vind dat er te weinig met dit advies gedaan is. 
Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een 
goede ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve 
ruimtelijke, landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied 
en daarmee ook voor mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Reactie 
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Verzonden: Donderdag 3 november 2016 20:42 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
ja, te weinig wordt rekening gehouden met de invloed op de woonomgeving 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
de belangen van de inwoners van de omgeving van het windpark N33 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Het park komt in de onmiddelijke nabijheid van mijn woning en verstoort mijn uitzicht . 
Tevens zal het visuele onrust veroorzaken alsmede geluidshinder. 
Mijn woongenot zal worden aangetast. Realisatie van het plan heeft impact op het dorp 
Scheemda en het landschap aan de westzijde van de gemeente Oldambt. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

Ik heb een zienswijze toegevoegd. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een aantal windturbines dicht op de dorpen Scheemda, 
Westerlee en Nieuw-Scheemda in de gemeente Oldambt. De impact van dit park is dusdanig, dat het 
park voor deze omgeving onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang 
van de turbines en de grootte van het gebied. 

Wi ndpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, maar ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met 
het massale park. De grote massa van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 
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Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW . De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 

Handtekening: 

Naam: 

Adres 
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Verzonden: Donderdag 3 november 2016 22:04 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja zie bijlage. 
De directe (lawaai en licht) en indirecte (extra stress over de gevolgen van de plaatsing) 
gezondheidsaspecten. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja zie bijlage. 
De waarde van mijn huis gaat omlaag en is waarschijnlijk niet of heel moeilijk te verkopen. 
Het leefgenot gaat achteruit door geluidsoverlast en lichtoverlast 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerpwinpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 3wl l w2016 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerpwinpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar 
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 
dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek en verschillende plaatsen in Meeden. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vonnen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ont\vikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
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windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen en over compensatie hier voor is nog niets geregeld waardoor 
bewoners in het ongewisse blijven over of ze de kosten voor de eigen woning nog wel kunnen 
opbrengen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een negatieve spiraal 
terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. Daarnaast 
ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van polarisatie. 
Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. De gevolgen van laagfrequent geluid, licht overlast 's nachts zijn onduidelijk en de psychische 
gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een woning, zijn aanwezig en mogen niet 
worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER infonnatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 
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Verzonden: Vrijdag 4 november 2016 08:20 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Zie de zienswijze. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie de zienswijze. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja. Woon in het gebied. Ook ons huis zal steeds minder waard worden. Heb tevens te maken 
met de problematiek van de gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Ook in ons 
huis zijn scheuren in de muren. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
De stress zal toenemen hetgeen niet ten goede komt m.b.t. de gezondheid. 

Reactie 
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Bijlage: 

Zie bijlage van zienswijze 0023 



Verzonden: Vrijdag 4 november 2016 08:28 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
voor zover ik dat kan zien dacht ik niet 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
nvt 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ik ben woonachtig in perceel   te . Deze locatie ligt binnen 700 meter 
van 1 van de geplande windmolens van het Windpark N 33. Ik maak bezwaar tegen de 
plaatsing ivm te verwachten geluidsoverlast, slagschaduw en waardevermindering van mij 
woning. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 

Geachte heer/mevrouw, 

0 NOV 2016 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar 
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 

dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
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negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 

windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. ln uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door hel niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De corrunissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit le werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbre ngst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER infonnatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve mimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 

Geachte heer/mevrouw, 

04 NOV 2016 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar 
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 
dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
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negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 

Handtekening: ,
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Verzonden: Vrijdag 4 november 2016 11:33 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:   

Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
In een moderne democratie botst dit plan met de uitgangspunten van verantwoorde 
democratische besluitvorming: de meerderheid mag een minderheid een besluit opleggen 
dat deze minderheid schaadt, indien er sprake is van een groot algemeen belang en indien 
er geen alternatieven voor h anden zijn. In het voorliggende N33 windmolenplan zijn er 
alternatieven aanwezig: een molen park op zee en/of op een plaats waar geen mensen 
wonen. 
De minderheid in deze kwestie is een kleine omsloten gemeenschap, die door het plan 
ernstig aangetast wordt: op het sociale vlak wordt de gemeenschap uit elkaar gereten door 
grote spanningen tussen de groep van de landeigenaren die grote sommen verdienen aan 
het plan en de burgers die grote lasten te dragen hebben. Op individueel niveau wordt de 
burger geschaad door verminderde waarde van zijn huis en verminderd leef- en woongenot. 
Op maatschappelijk en cultureel niveau wordt de gemeenschap geschaad door aantasting 
van het karakteristieke dorpsgezicht. 
Samenvattend: Het N33plan stoelt op ondemocratische besluitsvorming. 

Reactie 
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Verzonden: Vrijdag 4 november 2016 11: 50 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens: Vereniging Dorpsbelangen Westerlee 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
zie zienswijze 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie zienswijze 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Westerlee heeft een objectief en actueel belang, waardoor een groot aantal dorpsbewoners 
van Westerlee rechtstreeks geraakt worden. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten lnspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Westerlee, 3 november 2016 

Betreft: Zienswijze van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee aangaande de ontwerpbesluiten 
ten aanzien van windpark N33 

De Vereniging Dorpsbelangen Westerlee is van mening dat het dorp Westerlee voldoende objectief 
en actueel belang heeft, waardoor een groot aantal inwoners rechtstreeks geraakt wordt door het 
inpassingsplan Windpark N33. Wij keren ons dan ook namens onze achterban tegen het besluit 
om in het erfgoedwaardige landschap van het Oldambt en specifiek in het vrije gebied tussen 
Scheemda, Meeden en Westerlee een windpark te realiseren. 

Hoewel er volgens ons vele zienswijzen te benoemden zijn die aantonen dat de ontwerpbesluiten 
onvoldoende basis vormen om het windpark N33 op geplande locatie te realiseren, beperken wij 
ons slecht tot enkele hoofditems. 

Zienswijzen 
Recent is het samenwerkingsproject "een eindeloze horizon, herstel van Oldambster weidsheid" 
gestart om met een miljoen euro de weidsheid en de contrasten in het bijzondere landschap van 
Oldambt te garanderen. Hoe is dit te rijmen als er in dit prachtige weidse landschap windparken 
geplaatst worden die de "eindeloze horizon" voor vele jaren doet verdwijnen. 
Wij menen dat in de ontwerpbesluiten onvoldoende meegenomen is dat het "lage open landschap" 
zoals ook genoemd in het Provinciaal omgevingsplan van Groningen 2009-2013 (POP) een hoge 
landschappelijke waarde heeft en door de provinciale verordening bescherming geniet waardoor bij 
de aanleg van het windpark N33 dit lage open landschap ernstig (voor zeker 20 jaar) zal worden 
aangetast. 

Wij menen dat in de ontwerpbesluiten uitgegaan moet worden van de effecten van de daad
werkelijk te plaatsen windturbines, zodat specifieke effecten (hinder) ook daadwerkelijk vooraf 
berekend en bepaald kunnen worden voor alle windturbines in de genoemde bandbreedte. Uitgaan 
van de 'gemiddelde windturbine' geeft volgens ons een onjuist en misleidend beeld, zoals dat ook 
bij de Wind Expirience in Zuidbroek naar voren kwam. Daarbij denken wij dat door generatoren met 
exact dezelfde afmetingen maar met een hoger vermogen te kiezen, er met beduidend minder 
windturbines volstaan kan worden, dus ook minder negatieve effecten. Wij verbazen ons er over 
dat dit niet als mogelijkheid gezien wordt en vragen u dit alsnog te doen. 

De verwachting is dat door de te verwachten negatieve effecten van het windpark mogelijk ook 
ernstige lichamelijke klachten zullen ontstaan. Wij denken hierbij aan het effect van slagschaduw, 
licht- en geluidsoverlast. Wij menen dat met name het effect "laagfrequent geluid", nog steeds niet 
voldoende meegenomen is, zeker omdat bekend is dat dit negatieve effecten heeft op mensen als 
dier. In dit licht achten wij het "Van den Berg" rapport van groot belang. 

Omdat er vanuit gegaan wordt dat er naast laagfrequent geluid ook waarneembare geluidshinder 
zal optreden vinden wij dat gemeenten in de vergunningverlening aan dienen te geven dat bij 
onaanvaardbaar geluidsoverlast in de nachtelijke uren zij gerechtigd moeten zijn om opdracht te 
kunnen geven windturbines stil te leggen. Een opdracht waaraan exploitanten dan ook onmiddellijk 
gehoor moeten geven. Om deze overlast vast te stellen verzoeken wij u om een meetnet als 
voorwaarde op te nemen in de eventueel te verlenen omgevingsvergunning. 

Verder wordt aangegeven dat windenergie op land een belangrijke rol speelt bij het behalen van de 
doelstellingen, omdat deze categorie vergeleken met andere duurzame opties relatief 
kosteneffectief zou zijn. Wij zijn stellig van mening dat dit achterhaald is omdat bekend geworden is 
dat "Windpark Borssele" naar verwachting voor 2,7 miljard euro minder subsidie gebouwd kan 
worden dan waarmee eerder rekening gehouden werd en men met dit windpark ook nog eens 22,5 
procent meer elektriciteit kan opwekken dan voorzien. 

Zienswijze Vereniging Dorpsbelangen Westerlee a W-;�t��'i;; 
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Eerder is toegezegd dat onderzocht zou worden of het mogelijk is om uitsluitend de verlichting op 
de windturbines te laten werken als er luchtverkeer in de nabijheid is door toepassing van radar, 
mede omdat er ook in onze omringende landen met de negatieve effecten van de verlichting 
rekening gehouden wordt. Een tweede mogelijkheid zou zijn om de intensiteit van de verlichting 
aan te passen aan de actuele zichtomstandigheden. Hierdoor blijft de zichtbaarheid van 
windturbines voor vliegverkeer geborgd maar bij goed zicht (zoals heldere nachten) kan dan de 
intensiteit van de verlichting worden verminderd. Echter tot nu toe wordt hier niets concreets over 
vermeldt. 

Naast genoemde negatieve gevolgen zal de realisatie van het windpark N33 ook een direct 
negatief effect hebben op de waarde van het onroerend goed in Oldambt en specifiek in ons dorp. 
Makelaars geven aan dat de huizenmarkt in de regio op dramatische wijze slechter scoort dan de 
toch al slechte huizenmarkt in de rest van Nederland. Door bevolkingskrimp en vermindering van 
woongenot zal het wonen in ons dorp nog meer onder druk zal komen te staan. Het feit dat 
huiseigenaren schade lijden moet worden meegenomen in de afwegingen. 

Wij zijn nog steeds van mening dat er meer aandacht en onderzoek zal moeten worden besteed 
aan de invloed van de windparken op flora en fauna. Een cluster van windturbines in de huidige 
omvang zal volgens ons zeer negatieve gevolgen voor diverse dieren waaronder specifieke 
vogelsoorten hebben. Wij denken hierbij aan de Kwartelkoning maar ook aan de Blauwe 
Kiekendief met name omdat deze laatste op de rode lijst staat. 

Tenslotte benadrukken wij de te verwachten negatieve gevolgen op het gebied van toerisme door 
het geplande windpark. De economische kracht van dit gebied is juist gelegen in ruimte, rust, open 
landschap, (nachtelijke) stilte en duisternis. Dit alles vormt een belangrijke toeristische trekpleister. 
Wij verwachten dat de toch al moeilijke gang van toeristen naar Oost Groningen hierdoor nog 
minder wordt. Wie zal er straks nog willen recreëren tussen de windmolens? Er is in Groningen 
veel geld gespendeerd en inzet gepleegd in de bevordering van het toerisme, maar wij verwachten 
dat door realisatie van windpark N33 deze investering teniet gedaan zal worden. 

Met vriendelijke groet, 

 (Voorzitter Verenigingen Dorpsbelangen Westerlee) 

Correspondentie-/contactadres: 
Vereniging Dorpsbelangen Westerlee 
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Verzonden: Vrijdag 4 november 2016 13:27 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Voor zover niet 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Met name i.p.v Windmolens plaatsing van dubbele hoeveelheid Zonneparken. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Mijn woning staat op zichtafstand van deze molens en wordt zowel qua woongenot alsmede 

onroerendgoed devaluatie geraakt . 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Aan de Noordkant van de A7 is meer ruimte en zal derhalve minder overlast optreden . 

Reactie 

0045 



Verzonden: Vrijdag 4 november 2016 14: 15 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
zoveel dat dit teveel tijd inbeslag gaat nemen, maar het feit dat dit gewoon de bewoners 
door de (strot word geduwd), die snijbonen molens"" U merkt het al een en al fustratie, 
ben genoot zaakt om alles bij mijn huis omte battereien, anders kijk ik vanuit mijn tuin 
huisje op die krengen 200 meter hoog, je kunt er niet voor weg kruipen haast" ik weet waar 
ik over spreek"" 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja zekers ook hier in zijn WIJ de bewoners  de klos, het geheel zal er heen moeten 
worden gesleept, wat gepaard gaat met erge overlast, gezien het een B weg is de trekweg 
en dus niet geschikt voor zwaar verkeer, daar al het zware verkeer over heen moet, en wij 
er net verlost waren een beetje" aanleg klaverblad N 33 die de nodige overlast gaf, waar 
van bij mij voor het huis de weg is verzakt. en dan word er heel snel gezegt ! ! er word een 
apparte weg aangelegd, haha alleen voor die ene windmolen , nee deze molen moet op 
deze plaats niet komen , andere kant van de viaduct, en daar zou een afrit gemaakt kunnen 
worden, (liever niet) sluip verkeer". 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
word U geraakt" alleen maar, ik ben een man op leeftijd, alles eerst goed bekijken " dan 
uitvoeren, wat hier dus duidelijk niet is gebeurd, inpulsyfie tijd. schade pan voor verkoping 
huis, wie gaat er onder de wieken van een Helicopter slapen, er zal maar iets los komen, en 
dat gaat een keer gebeuren net zo goed dat er aardbevings zijn, KON OOK NIET vertelden 
men in de 60 tige jaren van de vorige eeuw, wat jan met de pet al wel wist, en dus nu uit 
gekomen is" .speculaties " maar pas op. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
nee we zullen zien, ik ben er scepties over, en nu al bang, maar meneer woond er niet 
onder, het is Jan met de pet maar. geen andere woorden voor sorry. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: Lj-11- �t)J6 

Geachte heer/mevrouw, 

05 NOV {f)1f; 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar 
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 
dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
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negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uil te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dar er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke 1ignaaJverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dil advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 

Handtekening: 

Naam: 
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Verzonden: Zaterdag 5 november 2016 16:44 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
In de ontwerpbesluiten zullen ongetwijfeld geen fouten staan welke een leek kan ontdekken 
doch het plan is een grote fout door de absurde ligging bepaald door achterbakse politiek in 
de voorbije jaren. Naar ons idee had het park over de spoorlijn gesitueerd kunnen worden -
>2km van bebouwing. Bewoners zijn nooit goed voorgelicht wat hiervan het bezwaar is en 
vooral in het eerste stadium buiten alles gehouden. Mede daardoor is er wrijving met de 
"windboeren" ontstaan. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Naar ons idee worden alle belangen van de aanwonenden over het hoofd gezien zoals 
woongenot en waardedaling van de huizen. 
Onze indruk is dat alle beslissers - en financieel belanghebbenden- hier totaal geen 
boodschap aan hebben alle bijeenkomsten en voorlichting ten spijt. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Wij worden geraakt in ons woongenot en waarde van ons onroerend goed. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Wij zijn ook naar de presentatie geweest welke werd aangeboden door de uitvoerders van 
het plan. Dit heeft enkel ons gevoel van weerzin tegen dit plan en zijn locatie versterkt, voor 
ons on beg rijpelijk dat dit door wordt gezet. Ook de suggestie om nu mee te doen om later 
mee te kunnen profiteren hebben wij als chantage ervaren en kunnen hier niets mee. 
Wij hebben ons aangesloten bij de Stichting Platform Tegenwind N33 Meeden en delen ook 
deze zienswijze. 

Reactie 
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Verzonden: Zaterdag 5 november 2016 22: 29 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Wij zijn beide van mening dat de windmolens, welke op 1,1 km en 3,4 km van ons bedrijf 
staan, ons bed rijf  in waarde zal dalen en de omzet 
drastisch zal verminderen. Wij zullen de eigenaren van de windmolens aansprakelijk moeten 
gaan stellen, om deze daling en vermindering te gaan compenseren. 
Bij een verkoop van het bedrijf en/of rijks-monumentale boerderijtje alle negatieve 
waardedalingen vergoeden. Bij een e.v.t. onverkoopbaarheid zelfs een totale 
schadeloosstelling te gaan vergoeden. 
Daarom eisen we dan ook dat er zowel op persoonlijke bezittingen, alsmede op zakelijke 
bezittingen, zakelijke omzetten etc. vooraf op notariële wijze rapporten worden opgesteld. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
graag deze mail ook retour als kopie naar e-mail adres 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraak.punt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 03-11-2016 

Geachte heer/mevrouw, 

05 NOV 2016 

Muntendam 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van f!it park behoorlij�_aangetast_'._Het �t hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzenblijft,-maar -
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 
dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek, Meeden en Muntendam. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig 
tenietgedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk 
aan het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
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negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou ertoe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook misLde commissie in het MER-informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend,  

Handtekening: 

Naam:  
 

Adres:   

  

0049 



Verzonden: Zondag 6 november 2016 19:33 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: 
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Heroverweging windpark N33 noodzakelijk 
Gezien de kosten en de negatieve invloed op landschap en samenleving was de keuze voor 
windparken op land al discutabel. 
De Nationale ombudsman heeft recentelijk geconcludeerd dat de onderbouwing van 
windmolens op land door de SER niet behoorlijk is; rapport 2016/086 d.d. 25-10-2016. 
Een ander recent belang rijk gegeven is dat de kosten van windparken op zee enorm lager 
zijn dan ingeschat. De kosten van windpark Borssele zijn 2. 7 miljard lager dan ingeschat, 
terwijl de opbrengst 22,5% meer is dan verwacht! 
Minister Kamp concludeerde hierop dat het wereldwijd nog niet eerder is voorgekomen dat 
een windpark tegen zulke lage kosten kan worden gebouwd. 
Door het feit dat de onderbouwing van windparken door de SER ondeugdelijk is gebleken en 
dat de kosten van windparken op zee veel lager uitvallen, valt de grondslag weg voor de 
bouw van een windpark als bij de N33. Een heroverweging met kosten/baten-analyse is 
daarom noodzakelijk, zeker gezien de impact die het heeft in een economisch zwakke regio 
die ook wordt geconfronteerd met de effecten van krimp, aardbevingen en zoutwinning. 

Foute opzet windmolenpark N33 
Om het negatieve effect van een windmolenpark te beperken, dient men deze zo effectief 
mogelijk op te zetten. Hetgeen ook van belang is voor verhouding kosten en baten. 
Bij de huidige opzet van windpark N33 is de conclusie dat er geen sprake is van een 
effectieve opzet waardoor er meer schade wordt aangericht dan noodzakelijk. 
Enerzijds komt dit omdat niet wordt uitgegaan van een windmolen met de hoogst mogelijke 
opbrengst. Er zijn nu windmolens beschikbaar die het dubbele aan MW opleveren dan de 
huidige uitgangspunt van 3,5 MW (uitgaande van 120 MW bij 35 windmolens). 
Deze molens zijn van dezelfde grootte al waar nu van wordt uitgegaan. 
Het aantal windmolens kan daarom worden gehalveerd. 
Anderzijds is de "vierkante opstelling" van het windpark boven Meeden inefficiënt. 
Door de molens in een groep bij elkaar te plaatsen, wordt de maximale opbrengst niet 
gehaald doordat de achterste windmolens veel minder wind vangen dan de voorste 
windmolens; het zogenaamde zog-effect. 
Volgens onderzoekers van het Max-Planck-lnstituut wekken dergelijk windparken slechts 
20% van de energie op dat waarop vooraf was gerekend. 
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Indien windpark "koste wat het kost" toch moet worden gerealiseerd dan is de optimale 
plaatsing Variant l(zie concept ontwerp Inpassingplan d.d. 21-01-2016) met daarbij 
ongeveer de helft van het aantal windmolens. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Nog geen compensatieregeling 
Het is niet acceptabel dat nu bij de start bij dit project er voor de samenleving nog niets is 
geregeld ter compensatie van de schade die zal worden aangericht. 
Voor de directe omgeving zal er sprake zijn overlast door geluid en slagschaduw. 
Voor de gehele omgeving telt dat het landschap ernstig wordt aangetast. 
Factoren die een behoorlijk aanslag hebben op de waarde van de leefomgeving, zowel 
materieel als immaterieel. 
In Inpassingsplan N33 is wel sprake van verdeling van lusten en lasten, maar tot op heden 
is alleen sprake van woorden en geen daden. Zeer waarschijnlijk zal wel de gedragscode van 
de Nederlandse energiebranche worden gehanteerd, resulterende is een jaarlijks bedrag ad. 

€ 120.000,-. Dit bedrag is echter beschamend laag t.o.v. de jaarlijkse vergoeding voor de 
veroorzakers, de wind boeren, zijnde meer dan€ 1.400.000,-. 
Tevens is dit volstrekt onvoldoende om alle ellende die door het windpark wordt veroorzaakt 
te compenseren. Nu de plannen in werking zijn gezet, is er voor "de daders" geen enkele 
aansporing meer om een acceptabele compensatieregeling op te zetten. 
Het huidige traject dient daarom te worden gestopt en pas worden voortgezet nadat er een 
afdoende regeling voor de benadeelden is getroffen. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie voorgaande punt. 

Reactie 

0050 



Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 04-11-2016 

Geachte heer/mevrouw, 

0 5 NOV iOïb 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft.De 
geluidsnormen zijn aangepast aan een jaarlijks gemiddelde.Alsof het acceptabel is om te 
accepteren,dat de overlast op avond 1 beneden de norm blijft en de nacht daarna er boven komt.De 
burger blijft dan zitten met nachten met overlast.Onacceptabel. 

De grote massa van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een 
afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt 
echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 
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WilJekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De effecten van laagfrequente trillingen beneden de gehoordrempel,dus benden de 10 Hz ZtJn m 

Nederland niet onderzocht,maar er zijn wel veel negatieve effecten bekend in het buitenland.De 
trillingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor mensen met hartritmestoornissen of ze zelfs 
veroorzaken.Mensen kunnen last krijgen van slaapstoornissen.De trillingen kunnen negatieve effecten 
hebben voor mensen met psychiatrische ziektebeelden( o.a. ADHD,stoornissen binnen het autistische 
spectrum). 

De effecten van de cumulatie van electro-magnetische velden van de nabij gelegen 
hoogspanningsleiding en het windpark(inclusief trafo en andere benodigde onderdelen. 

Ook mist de commissie in het MER informatie over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke 
signaalverlichting van de turbines te beperken. 

De effecten voor de kwaliteit van de bodem. 

Wat zijn de gevolgen voor alle levende organismen in de bodem van het gebied? 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves 
die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 

landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 

Handtekening: 

Naam: 

Adres: 
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Verzonden: Zondag 6 november 2016 22:53 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Zie bijlage 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie bijlage 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja zie bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie bijlage 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum:06-11-2016 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Onleesbare hoeveelheid teksten voor de burger, 

U presenteert hier een voor de burger onmogelijk door te nemen en te begrijpen hoeveelheid tekst 
zodat de samenhang en concequenties en haast niet uit te halen zijn. Het is voor mij als inwoner en 
gedupeerde onmogelijk om de beschikbaar gestelde stukken goed te kunnen beoordelen in de korte 
inspraakperiode. 

Op basis van mijn grote zorgen dien ik toch deze mogelijk onvolledige zienswijze in. 

Windpark N33 verstoort open lan dschap, woongenot en veiligheidsgevoel 

Mijn woon en leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet 
alleen om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afuaag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, 
maar ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. Een windpark 
van de door u geplande grootte wordt door mij als erg bedreigend ervaren. 

De grote massa van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een 
afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt 
echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat er gezocht moet worden naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden 
in windparken in onbewoonde gebieden, op zee, maar ook in zonneparken, zoals momenteel gebouwd 
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wordt in de nabijheid van delfzijl . De minister is verplichtingen aangegaan voor de opwekking van 
windenergie. Heeft echter onvoldoende draagvlak bij de bewoners( ik ben bewoner en hier pertinent 
op tegen), hij heeft alleen draagvlak bij de participanten van het geplande park. 

Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken moeten worden gepland op locaties waar deze 
aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking opleveren. De opwekking van windenergie mag 
niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als 
een beter acceptabel en aanvaardbaar alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio dusdanig veel plannen 
voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de 
doelstelling. Dit geldt ook voor de terreinen waar nu de windmolens zijn geprojecteerd. 

Waarom wordt er met deze voortschrijdende ontwikkeling nu niets gedaan. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ook hiervoor is en 
was bij de getroffen gemeenten onvoldoende draagvlak! De gemeenten zijn vanaf het begin tegen de 
windmo lenontwikkeling geweest. 

Het gebied waar u de windplannen projecteert vallen in de stilteregio groningen, dit is dus strijdig. 

Ik constateer nu dat het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie 
als door u, op kaarten is aangegeven Ik woon niet in een industrieel gebied. Ik ervaar hierbij willekeur. 
Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u windturbines plaatsen op plekken die hiervoor 
niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van het aangewezen gebied had breder onderzoek 
moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een dergelijk windpark. 

Het is stuitend dat het plan niet op basis van RO is genomen maar op basis van de belangen van de 
participanten. 

Er is hier sprake van een ondemocratische besluitvorming. Wat is uw antwoord hierop 

Er wordt m.i. in deze Mer niet over een vast type molen of vermogen gesproken, dit kan betekenen dat 
er mogelijk verschillende type's worden geselecteerd, waardoor deze geluids en overige normen niet 
halen of mogelijk versterken, verder neemt u hier dus ook de mogelijkheid om om het vermogen naar 
245 MW te vergroten, dit gegeven is zoals u begrijpt niet acceptabel. 
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Samenhang ander groot windpark (Drentsche monden en Oostermoer) 

Wat u compleet buiten beschouwing laat in dit plan is de samenhang in het geheel van mijn woon- en 
werkomgeving. Het is mij nu gebleken dat het park N-33 aansluit aan de bovengenoemde parken( 
waarvoor er ook onvoldoende draagvlak bij de getroffen bewoners is) in die plannen wordt er geen 
rekening gehouden met de bewoners. Erger nog u probeert ons een megapark in de achtertuin te 
schuiven met alle mogelijke fatale gevolgen van dien. 

Een dusdanig megapark is het vernielen van onze leef en werkomgeving, de natuur, 
veiligheid(sgevoel),huidige stilte van het gebied. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Welke invloed heeft laagfrequent geluid (wat de molens produceren) op mijn gezondheid. En 
wat voor invloed heeft dit op de natuur( alle in de rapporten genoemde dieren) 

Mochten de plannen doorgaan wordt er geschreven over jaargemiddelden voor wat betreft 
geluidsoverlast, echter doet zich dit fenomeen in hoofdzaak voor in pieken. Een gemiddelde 
meetmethode is daarom onredelijk te noemen 

Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een woning, 
waardedaling zijn hier aanwezig en mag u niet onderschatten. 

T.a.v. de grote hoeveelheid molens en de opstelling hiervan verwacht ik in mijn werkomgeving 
behoorlijk last te krijgen van slagschaduw, 

Veiligheid: 

Mij geeft het huidige plan een enorm gevoel van onveiligheid in mijn woon/werk omgeving. 

Ik maak mij ernstige zorgen als ik via de N-33 naar mijn werk moet rijden door het windpark, de 
worplengte van de wieken is bij breuk dusdanig dat dit de externe veiligheid ( mijn veiligheid) niet 
kan waarborgen/veiligstellend. Verder liggen er in het park diverse kabels en hogedruk(gas )leidingen 
die een vergroting van dit risico vormen, voor de beeldvorming, als een wiek van de molen breekt en 
zich in een grote diameter gasleiding boort, zal in een straal van 1 kilometer alles verbranden. Dit 
vindt ik onacceptabel. 

Leveranciers van windmolens hebben in de onderhouds-instructie's staan dat het voor een monteur 
onwenselijk is zich in een straal van 400 meter van de molen op te houden. Dit zijn instructie's op 
basis van incidenteel bezoek, de permanente aanwezigheid versterkt deze onveiligheid. 

Het park zal bij de aanleg een aanvoerroute hebben , deze kruist in alle mogelijke gevallen de route's 
voor schoolgaande kinderen, dit zal grote en onaanvaardbare risico's meebrengen. 

Milieu: 

Ik heb zorg vanwege lichtvervuiling , hierdoor verstoring voor milieu maar ook persoonlijk leefgenot, 
hoe gaat u dit voorkomen. 
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Funderingen en toebehoren bij afloop levensduur moeten worden opruimen bij de geplande molens is 
is nagenoeg onmogelijk, hiermee wordt de omgeving met deze betonblokken opgezadeld, hoe gaat u 
dit oplossen. 

Er is in het voortraject aangegeven dat een zonnepark met eenzelfde vermogen niet zal worden 
toegestaan omdat dit ten koste gaat van de landbouwgronden. Echter moet er voor iedere molen een 
aparte toegangsweg worden aangelegd dit neemt een behoorlijk te bebouwen oppervlak in beslag. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Zoals onze huidige minister president Rutte in 2012 al heeft verklaard, windmolens draaien niet op 
wind, maar op subsidie. Deze zin onderbouwd mijn afwijzing van het gehele plan 

Hoogachtend, 

Handtekening: 

Naam: 

Adres 
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Verzonden: Zondag 6 november 2016 23:23 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:   
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

 
  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
zie bijlage 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie bijlage 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
zie bijlage 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 06-11-2016 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Onleesbare hoeveelheid teksten voor de burger, 

U presenteert hier een voor de burger onmogelijk door te nemen en te begrijpen hoeveelheid tekst 
zodat de samenhang en concequenties en haast niet uit te halen zijn. Het is voor mij als inwoner en 
gedupeerde onmogelijk om de beschikbaar gestelde stukken goed te kunnen beoordelen in de korte 
inspraakperiode. 

Op basis van mijn grote zorgen dien ik toch deze mogelijk onvolledige zienswijze in. 

Windpark N33 verstoort open lan dschap, woongenot en veiligheidsgevoel 

Mijn woon en leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet 
alleen om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, 
maar ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. Een windpark 
van de door u geplande grootte wordt door mij als erg bedreigend ervaren. 

De grote massa van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een 
afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt 
echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Internationaal wordt in meerdere rapporten als veilige minimum afstand tot bebouwing een maat van 
minimaal 2 kilometer gehanteerd, dit plan voldoet daar totaal niet aan, waarom niet? 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 
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Ik begrijp dat er gezocht moet worden naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden 
in windparken in onbewoonde gebieden, op zee, maar ook in zonneparken, o.a zoals momenteel 
gebouwd wordt in de nabijheid van Delfzijl . De minister is verplichtingen aangegaan voor de 
opwekking van windenergie. Heeft echter onvoldoende draagvlak bij de bewoners (ik ben bewoner en 
hier pertinent op tegen), hij heeft alleen draagvlak bij de participanten van het geplande park. 

Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken moeten worden gepland op locaties waar deze 
aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking opleveren. De opwekking van windenergie mag 
niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als 
een beter acceptabel en aanvaardbaar alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio dusdanig veel plannen 
voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de 
doelstelling. Dit geldt ook voor de terreinen waar nu de windmolens zijn geprojecteerd. 

Verder is het zo dat de bouw van een zonnepark veel goedkoper is, en dus ook minder subsidie 
betekend (volgens het rekenvoorbeeld in uw filmpje op de website), lMW zonnepanelen kost ong. 
l miljoen, lMW windmolen(s) kost meer als het dubbele! 

Waarom wordt er met deze voortschrijdende ontwikkeling nu niets gedaan. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 
Bovendien is er door de initiatiefnemers geen draagvlak gecreëerd onder ons bewoners. 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Hiervoor is en was 
bij de getroffen gemeenten onvoldoende draagvlak! De gemeenten zijn vanaf het begin tegen de 
windmo lenontwikkeling geweest. 

Het gebied waar u de windplannen projecteert vallen in de stilteregio groningen, dit is dus strijdig. 

Ik constateer nu dat het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie 
als door u, op kaarten is aangegeven Ik woon niet in een industrieel gebied. Ik ervaar hierbij willekeur. 
Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u windturbines plaatsen op plekken die hiervoor 
niet zijn aangewezen. Als toch af geweken wordt van het aangewezen gebied had breder onderzoek 
moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een dergelijk windpark. 

Het is stuitend dat het plan niet op basis van RO is genomen maar op basis van de belangen van de 
participanten. 

Er is hier sprake van een ondemocratische besluitvorming. Wat is uw antwoord hierop 

Er wordt m.i. in deze Mer niet over een vast type molen of vermogen gesproken, dit kan betekenen dat 
er mogelijk verschillende type's worden geselecteerd, waardoor deze in combinatie de geluids en 

0053 



overige normen niet halen of mogelijk zelfs versterken, verder neemt u hier dus ook de mogelijkheid 
om het vermogen in theorie naar 245 MW te vergroten, dit gegeven is zoals u begrijpt niet acceptabel. 

Samenhang ander groot windpark (Drentsche monden en Oostermoer) 

Wat u compleet buiten beschouwing laat in dit plan is de samenhang in het geheel van mijn woon- en 
werkomgeving. Het is mij nu gebleken dat het park N-33 aansluit aan de bovengenoemde parken 
(waarvoor er ook onvoldoende draagvlak bij de getroffen bewoners is) in die plannen wordt er geen 
rekening gehouden met de bewoners. Erger nog u probeert ons een megapark in de achtertuin te 
schuiven met alle mogelijke fatale gevolgen van dien. 

Een dusdanig megapark betekend het vernielen van onze leef en werkomgeving, de natuur, 
veiligheid(sgevoel),huidige stilte van het gebied. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Welke invloed heeft laagfrequent geluid (wat de molens produceren) op mijn gezondheid. En 
wat voor invloed heeft dit op de natuur( alle in de rapporten genoemde dieren) 

Mochten de plannen doorgaan wordt er geschreven over jaargemiddelden voor wat betreft 
geluidsoverlast, echter doet zich dit fenomeen in hoofdzaak voor in pieken. Een gemiddelde 
meetmethode is daarom onredelijk te noemen 

Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een woning, 
waardedaling zijn hier aanwezig en mag u niet onderschatten. 

T.a.v. de grote hoeveelheid molens en de opstelling hiervan verwacht ik in mijn werkomgeving 
behoorlijk last te krijgen van slagschaduw, 

Veiligheid: 

Mij geeft het huidige plan een enorm gevoel van onveiligheid in mijn woon/werk omgeving. 

Ik maak mij ernstige zorgen als ik via de N-33 naar mijn werk moet rijden door het windpark, de 
worplengte van de wieken is bij breuk dusdanig dat dit de externe veiligheid ( mijn veiligheid) niet 
kan waarborgen/veiligstellend. Verder liggen er in het park diverse kabels en hogedruk(gas )leidingen 
die een vergroting van dit risico vormen, voor de beeldvorming, als een wiek van de molen breekt en 
zich in een grote diameter gasleiding boort, zal in een straal van 1 kilometer alles verbranden. Dit 
vindt ik onacceptabel. 

Leveranciers van windmolens hebben in de onderhouds-instructie's staan dat het voor een monteur 
onwenselijk is zich in een straal van 400 meter van de molen op te houden. Dit zijn instructie's op 
basis van incidenteel bezoek, de permanente aanwezigheid versterkt deze onveiligheid. 

Het park zal bij de aanleg een aanvoerroute hebben , deze kruist in alle mogelijke gevallen de route's 
voor schoolgaande kinderen, dit zal grote en onaanvaardbare risico's meebrengen. 
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Milieu: 

Ik heb zorg vanwege lichtvervuiling , hierdoor verstoring voor milieu maar ook persoonlijk leefgenot, 
hoe gaat u dit voorkomen. 

Sterke toename van vogelsterfte is niet acceptabel. 

Funderingen en toebehoren bij afloop levensduur moeten worden opruimen bij de geplande molens is 
is nagenoeg onmogelijk, hiermee wordt de omgeving met deze betonblokken opgezadeld, hoe gaat u 
dit oplossen. 

Er is in het voortraject aangegeven dat een zonnepark met eenzelfde vermogen niet zal worden 
toegestaan omdat dit ten koste gaat van de landbouwgronden. Echter moet er voor iedere molen een 
aparte toegangsweg worden aangelegd dit neemt een behoorlijk te bebouwen oppervlak in beslag. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie I\.1ER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve I\.1ER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het I\.1ER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Zoals onze huidige minister president Rutte in 2012 al heeft verklaard, windmolens draaien niet op 
wind, maar op subsidie. Deze zin onderbouwd mijn afwijzing van het gehele plan 

Hoogachtend, 

Handtekening:  

Naam:  

Adres:  

 

Telnr.  

e-mail:  
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Verz onden: Maandag 7 november 2016 11: 13 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
zie bijlage 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie bijlage 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
ja, zie bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
zie bijlage 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 7-11-16 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op ons dorp Meeden. 
De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor onze omgeving onaanvaardbaar is. Dit wordt 
bepaald door de afstand tot onze woning, het aantal turbines, de omvang van de turbines en de grootte 
van het gebied. 

Wi ndpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Ons woongenot wordt door de realisatie van dit park aangetast. Het gaat hierbij niet alleen om 
milieuaspecten als geluid en slagschaduw, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen 
blijven, maar ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De 
grootte van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de 
bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter 
meerdere malen niet gehanteerd. Op tekeningen lijkt de afstand van onze woning tot de 
dichtstbijzijnde molen zelfs slechts 750 meter te zijn. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie (Provinciaal 
Omgevingsplan-POP) dit gebied aangeduid als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen 
windpark wordt deze openheid volledig teniet gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de 
doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de plaatsing van windparken op zee en opwekking van zonne-energie als betere 
alternatieven. Inmiddels zijn er in onze regio dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne
energie, dat deze een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
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een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in ons dorp ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 
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Verzonden: Maandag 7 november 2016 12 :31 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel : 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 7 november 2016 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Wi ndpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij af.Vraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar 
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 
dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig 
tenietgedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk 
aan het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
wij als huiseigenaar problemen met de verkoop van onze woning ( l jaar te koop) en hebben de 
plannen voor een windpark al een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons 
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gebied mijden, zodat we in een negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de 
regionale en lokale economie. Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de 
dorpen ontstaan en sprake van polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten 
koste van de leefbaarheid! 

Waardedaling woningen. 

De plannen voor het plaatsen van wi.ndturbines heeft nu al een negatief effect op de waarde van 
onze woning en die in de omgeving. De praktijk bij bestaande windmolenparken leert, dat de 
waardedaling gemiddeld 22% is. 
Tegenwi.nd Hunzedal heeft op deze materie specialisten gezet en uit laten zoeken, en laten 
berekenen, wat de effecten zijn bij de komst en aanwezigheid van windturbines op de waarde van de 
woningen. De berekeningen zijn uitgevoerd na antwoorden van 5 hypotheekverstrekkers hierop. 
Het onderzoek gaf aan dat je als eigenaar in deze situatie het gelag moet betalen en je je 
zuurverdiende geld wat je in je woning gestopt hebt, moet inleveren ten gunste van de 
Energieleveranciers. 
Dit kan en mag niet de bedoeling zijn van het Energieakkoord Je kan niet als Minister van 
Economische Zaken een doel bereiken zonder rekening te houden met de inwoners van de regio en 
het verlies wat zij hierin lijden. 
Ik verzoek u dan ook dit eerst te regelen en de negatieve fmanciële effecten van het Windpark N33 

mee te nemen in het besluit en de gedupeerden schadeloos te stellen. 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou ertoe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER-informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 
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Hoogachtend, 

Handtekening: 

Naam:  

Adres: . 
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Verzonden: Maandag 7 november 2016 13: 55 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Par ticulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
zie bijlage 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie bijlage 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
zie bijlage 

Reactie 
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ZIENSWIJZE TEGEN HET ONTWERP-INPASSINGSPLAN WINDPARK N33 VAN HET RIJK 

U kunt een zienswijze digitaal insturen via www.bureau-energieprojecten.nl onder Windpark N33. 

http:ljwww.veendam.nl/internet/zienswijzen-en-beroep 43355/ 

Aan: 

Bureau Energieprojecten, 

lnspraakpunt Windpark N33 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Plaats, Muntendam 

Datum, 7 november 2016 2016 

Excellentie, 

Bij de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport, de 

ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken voor Windpark N33, heeft u eenieder in de 

gelegenheid gesteld om in de periode van 30 september 2016 tot en met 10 november 2016 een 

zienswijze in te dienen. Ik maak van die gelegenheid graag gebruik. Daarom zend ik u hierbij mijn 

zienswijze. 

1. MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK ONTBREEKT 

Met dit schrijven wil ik u wijzen op het volgende: De realisatie van windpark N33 is zeer ingrijpend 

voor Muntendam en haar bewoners. Niet alleen zal het landschap ingrijpend worden gewijzigd, maar 

het splijt ook de gemeenschappen: initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen 

zich niet gehoord. Het geringe maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en 

eenzijdige communicatie vanuit het Rijk over dit project. Het beeld dat nu bij de gemeenschap leeft -

en wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp-inpassingsplan - is, dat de plannen 

zijn toegeschreven naar de wensen en financiële belangen van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, 

maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist doorslaggevend hadden moeten zijn en in 

de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van meet af aan ondergeschikt geweest aan 

deze financiële belangen. Die handelwijze van het Rijk steekt mij. Zeker, omdat uit de hiernavolgende 

zienswijzen onmiskenbaar blijkt dat er andere alternatieven mogelijk zijn waarvoor zowel 

maatschappelijk draagvlak als een goede c.q. betere ruimtelijke en landschappelijke inpassing 

mogelijk is. 

Gezien het totale gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject van nu 

af aan zodanig vorm te geven dat serieus met de belangen van de inwoners van het betreffende 

gebied rekening wordt gehouden: niet het Rijk (in Den Haag), maar zij zitten immers, als de realisatie 

van het park doorgaat, de komende 30 jaar vast aan de door u in procedure gebrachte plannen. 
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2. GEEN NOODZAAK TOT REALISATIE WINDPARK 

Ik ben van mening dat er geen noodzaak bestaat tot realisatie van een windpark, omdat de 

energiedoelstellingen ook op een alternatieve wijze bereikt kunnen worden die wel draagvlak bij 

inwoners, de lokale politiek en het bedrijfsleven heeft. 

2.1 Achtergrond 

Ons land staat aan de vooravond van een grote energietransitie. In dat kader heeft het Rijk zich tot 

doel gesteld dat in 2020 14% van de energie duurzaam moet zijn. Om dat doel te bereiken, heeft het 

Rijk zich - zo blijkt mede uit de Structuurvisie Windenergie Op Land -tot doel gesteld dat in 2020 

6000 MW aan windenergie dient te zijn gerealiseerd. Voor de provincie Groningen geldt specifiek dat 

zij zich heeft gecommitteerd aan de realisatie van 855,5 MW windenergie op land, waarbij windpark 

N33 zo'n 120 MW zal gaan genereren. 

Hoewel ik voorstander ben van de toepassing van duurzame energie, acht ik het wel van belang dat 

de wijze waarop de genoemde doelstelling bereikt wordt, moet kunnen rekenen op maatschappelijk 

draagvlak, gekoppeld aan een duurzame economische ontwikkeling. Met de realisatie van windpark 

N33 gaat het Rijk compleet voorbij aan dit uitgangspunt. 

2.2 Rijk heeft geen oog voor potentie van zonne-energie 

Feit is namelijk, dat de doelstellingen voor duurzame energie niet per definitie via windenergie 

hoeven te worden gerealiseerd. Ik verwijs daartoe naar de Tweede Kamer motie van het Kamerlid 

Smaling (30 196, nr. 404). Daarin werd de regering namelijk uitdrukkelijk opgeroepen om bij de 

verdere besluitvorming over het windpark N33 nadrukkelijk oog te hebben voor het mogelijk 

inwisselen van windenergie voor zonne-energie en de plannen voor zonneparken in de regio bij de 

besluitvorming te betrekken. 

Tevens heeft de Tweede Kamer u gevraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te 

voeren naar de huidige en de verwachte energieopwekking uit zon en wind op land (30 196, nr. 452). 

Ter vergelijking wijs ik u erop dat onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV voor het naastgelegen 

windpark De Drentse Monden - Oostermoer een maatschappelijke kosten- en batenanalyse heeft 

uitgevoerd. Hieruit volgt dat zonne-energie - al dan niet in combinatie met windenergie - een 

uitstekend alternatief vormt. 

Voor het voorziene windpark N33 is in dat kader van belang dat de afgelopen periode reeds 

vergunningen zijn verleend voor de realisatie van zonne-parken die in totaal zo'n 120 MW aan zonne

energie zullen gaan genereren. Hierdoor heeft de regio er feitelijk zelf al voor gezorgd dat in 2020 de 

doelstelling van 120 MW aan duurzame energie via zonneparken wordt gerealiseerd: 

• bij Sappemeer-Noord is een zonnepark ter grootte van 117 ha voorzien waarmee zo'n 97 MW 

per jaar aan zonne-energie kan worden opgewekt. De daartoe benodigde omgevingsvergunning 

is op 7 oktober jl. verleend; 

• aan de lndustrieweg in Veendam ("de Leeuweriklocatie") is een zonnepark ter grootte van 6,5 

ha en 54.032 zonnepanelen voorzien. De daartoe benodigde omgevingsvergunning is op 

2oktober 2015 verleend; 
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• aan de lndustrieweg in Veendam ("Energie Park Veendam") is een zonnepark ter grootte van 4,5 

ha en 10.260 zonnepanelen voorzien. De daartoe benodigde omgevingsvergunning is op 7 

oktober jl. verleend; 

• tot slot zijn er concrete voornemens om op het Wilkensterrein een zonne-park ter grootte van 

4,4 ha te realiseren. 

Deze voorbeelden alleen al laten zien dat met gebruikmaking (en intensivering) van de potentie van 

zonne-energie het behalen van de energiedoelstellingen voor 2020 heel wel mogelijk is. Nu de 

realisatie van de voorziene zonne-parken - anders dan het voorziene windpark - bovendien wel 

draagvlak heeft bij de inwoners, de lokale politiek en het bedrijfsleven, bestaat er naar mijn mening 

geen noodzaak meer voor de realisatie van een windpark. 

2.3 Economische a specten Windpark N33 

Door de parkopstelling van Cluster 1 ontstaat interferentie tussen de turbines onderling, hierdoor zal 

dit Cluster nooit rendabel kunnen worden. De interferentie zal ervoor zorgen dat de turbines niet de 

maximale stroom kan leveren. Door het toekennen van hoge subsidiebedragen zullen alleen de 

initiatiefnemers en daardoor mede de grondeigenaren (boeren) hiervan profiteren. 

Wij als omwonende burgers zullen alleen maar overlast ondervinden en via de energiebelasting 

meebetalen aan subsidies die haar doel voorbijstreven. Ik maak bezwaar tegen het plaatsen van 

Clusterl op deze locatie. 

Er is door de Tweede Kamer gevraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren 

naar de huidige en de verwachte energieopwekking uit zon en wind op land (30 196, nr. 452). 

Hieraan is nog geen gehoor gegeven. Het nemen van onomkeerbare besluiten alvorens deze kosten

batenanalyse is gemaakt moet worden voorkomen. 

2.4 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande meen ik dat door het Rijk te krampachtig wordt vastgehouden aan het in de 

Structuurvisie Windenergie Op Land opgenomen uitgangspunt dat de duurzame 

energiedoelstellingen via het realiseren van windparken bereikt moeten worden. Ten onrechte wordt 

geen aandacht besteed aan de potentie van zonne-energie. Nu bovendien in de regio is gebleken dat 

de energiedoelstellingen mét maatschappelijk draagvlak en makkelijk gerealiseerd kunnen worden 

via gebruikmaking (en intensivering) van de potentie van zonne-energie, bestaat er vanuit ruimtelijk 

opzicht geen enkele noodzaak meer voor de realisatie van windpark N33. Ik meen dan ook dat dient 

te worden afgezien van de realisatie van windpark N33. 

3. RIJKSCOÖRDINATIEREGELING IS TEN ONRECHTE TOEGEPAST OMDAT WINDPARK N33 NIET 
KAN WORDEN AANGEMERKT ALS ÉÉN PRODUCTIE-INSTALLATIE 

Voor zover u van mening mocht zijn dat er toch een noodzaak bestaat tot het oprichten van een 

windmolenpark, dan meen ik dat de Rijkscoördinatieregeling van artikel 3.35, eerste lid, aanhef en 

onderdeel c, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: "Wro") in deze procedure ten onrechte is 

toegepast. Windpark N33 kan namelijk niet worden aangemerkt als één productie-installatie in de zin 

van artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998. Nu het gevolg daarvan is dat geen sprake is van een 

productie-installatie van tenminste 100 MW, leidt dat ertoe dat de Rijkscoördinatieregeling ten 

onrechte is toegepast en het Rijk niet bevoegd is tot het vaststellen van een inpassingsplan. 
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Hierna licht ik dit standpunt nader toe. Daarbij zal ik eerst stilstaan bij de relevante feiten en het 

juridisch kader. 

3.1 Relevante feiten 

De bedrijven Yard Energy Development B.V. en Blaaswind B.V., thans handelend onder de namen 

Windpark Vermeer Noord B.V., Windpark Vermeer Midden B.V. en Windpark Vermeer Zuid B.V. zijn 

de oorspronkelijke initiatiefnemers van de ontwikkeling van Windpark N33. Zij vormen samen het 

"samenwerkingsverband Windpark N33". In het kader van dit samenwerkingsverband zijn de 

afgelopen jaren verschillende alternatieven voor de realisatie van het windpark ontwikkeld. Wij 

verwijzen daartoe naar de in het milieueffectrapport onderzochte varianten 1 tot en met 5 die tot 

stand zijn gekomen op initiatief van het samenwerkingsverband. 

Op een later moment, maar in ieder geval na de totstandkoming van de varianten 1 tot en met 5, 

toonde ook RWE interesse in de realisatie van het windmolenpark omdat zij op de betreffende 

locatie inmiddels grondposities had verworven. Naar aanleiding daarvan is variant 6 tot stand 

gekomen. 

Ondanks dat RWE wel met plannen kwam voor de realisatie van het windmolenpark, bleef - en blijft 

- RWE tot op heden apart van het samenwerkingsverband Windpark N33 opereren. 

Tot toetreding van RWE tot het samenwerkingsverband is het dan ook nooit gekomen. Die scheiding 

blijkt overigens ook expliciet uit het gepresenteerde voorkeursalternatief. Daaruit volgt namelijk dat 

het Windpark N33 bestaat uit drie clusters of deelgebieden: 

1) 24 windturbines ten Noorden van de kern Meeden, 

1 windturbine ten Oosten van Zuidbroek, 

2 windturbines ten Noordwesten van Muntendam; 

2) 4 windturbines ten Oosten van Veendam en ten Noorden van Ommelanderwijk, en; 

3) 4 windturbines ten Zuidoosten van Veendam en ten Zuiden van Ommelanderwijk. 
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Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 3 

Indicatieve kaart van Windpark N33 N 

' 

De voorziene clusters 2 en 3 worden slechts door het samenwerkingsverband Windpark N33 

gerealiseerd. RWE is daarbij niet betrokken. Er is zelfs voorzien in drie aparte transformatorstations, 

zo volgt uit de bijlagen 1 tot en met 3 van het ontwerp-inpassingsplan. Daarbij komt, dat de beide 

partijen zich in overleggen apart laten vertegenwoordigen en dat er voor ieder cluster en door iedere 

initiatiefnemer aparte omgevingsvergunningen zijn aangevraagd waaruit volgt dat ieder cluster als 

aparte inrichting moet worden beschouwd. Verder is van belang dat op geen enkele wijze is 

gewaarborgd dat in het gehele windpark eenzelfde typewindturbines wordt gerealiseerd. Van een 

bundeling van belangen is dan ook geenszins sprake. 

Ten aanzien van cluster 1 is nog het volgende van belang. Dit cluster wordt deels gerealiseerd door 

het samenwerkingsverband en deels door RWE (zie de onderstaande visualisatie; blauw is 

samenwerkingsverband, groen is RWE): 
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Figuur 1.1 Windturbineposities Windpark Vermeer Noord 
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Ook ten aanzien van dit cluster ontbreekt landsch appelijk iedere vorm van samenhang. De turbines 

16 en 22 hangen als een puist aan de turbinezwerm Noordelijk van Meeden. 

De door de initiatiefnemers getoonde Virtual Reality beleving van het Windpark op 11 oktober i s  

door ons ervaren als een schaamteloze vertoning, een vorm van misleiding. 

Vanuit het meetpunt FPOS tussen     (ons woonadres) was het niet 

mogelijk om een geluidsweergave te laten horen. Hoezo, dit was toch om de bewoners een goed 

beeld te geven van de geluidsoverlast'? Wij, die heel dichtbij wonen konden daar geen indruk van 

krijgen. Geluidsopnames genomen vanuit andere meetpunten hebben geen duidelijkheid verschaft. 

Op de projectieweergave met de beeldanimatie vanuit meetpunt FPOS (z/w van Turbine# 22) 
was overduidelijk te zien dat de 2 turbines nummer 16 en 22 westelijk van het 
AG Wildervanckkanaal, als een lelijke rare puist aan de turbinezwerm (Clusterl) boven Meeden 

geplakt zijn. 

Deze 2 turbines geven vanuit Muntendam een zeer overheersend dominant beeld aan het gehele 

turbine landschap. Het versterkt enorm de onrust aan de horizon. Dit geeft een enorme disharmonie 

aan het complete beeld. Deze 2 turbines moeten daarom uit het plan worden verwijderd! 

Onderzoeken hebben uitgewezen dat het onrustige beeld welke veroorzaakt wordt door 

windturbines die in een zwerm worden opgesteld psychische gezondheidsklachten veroorzaken. 

Vanwege het onrust aan de horizon maak ik bezwaar tegen het plaatsen van Clusterl op deze 

locatie; het land is van d e  boeren, maar de horizon is van ons allemaal en ik wil geen ziekmakende 

horizonvervuiling. 

3.2 Juridisch kader 
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De totstandkoming van een windmolenpark kan met de Rijkscoördinatieregeling van artikel 3.35, 

eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wro worden voorbereid indien sprake is van: 

De aanleg en uitbreiding van een productie-installatie, met inbegrip van de aansluiting van die installatie op een net, met een 

capaciteit van ten minste 100 MW, indien het betreft een installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit met behulp 

van windenergie {zie artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a van de Elektriciteitswet 1998). 

Voor wat betreft het antwoord op de vraag wat dient te worden verstaan onder het begrip 

productie-installatie, is het volgende in de memorie van toelichting bij de Wijziging van de 

Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met de toepassing van de 

Rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten vermeld: 
"Een productie-installatie kan bestaan uit meerdere productie-eenheden. Een productie-eenheid kan warden amschreven als de 

kleinst mogelijke entiteit waarmee zelfstandig elektriciteit kan worden opgewekt. Een aantal van die productie-eenheden die 

geografisch, technisch, functioneel of organisatorisch met elkaar samenhangen kunnen een productie-installatie vormen. Hierbij 

kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een windmolenpark dat door één exploitant wordt beheerd of waarbij tussen de 

windmolens technische verbindingen bestaan. Elke windmolen is dan een productie-eenheid, terwijl het windmolenpark als 

geheel de productie-installatie is. 1" 

Uit de nota naar aanleiding van het verslag volgt bovendien het volgende: 

"De leden van de SP-fractie vroegen zich verder nog af hoe de regering omgaat met bijvoorbeeld grootschalige 

windturbineparken die in totaal een vermogen van meer dan 100 MW beslaan, maar in de praktijk bestaan uit meerdere kleine 

productie-installaties, al dan niet van verschillende exploitanten. Zoals vermeld in de toelichting op artikel 1, onderdeel A, van het 

wetsvoorstel, kan een productie-installatie uit meerdere productie-eenheden bestaan. Een productie-eenheid kan worden 

omschreven als de kleinst mogelijke entiteit waarmee zelfstandig elektriciteit kan worden opgewekt (bijvoorbeeld één 

windmolen}. Een productie-installatie kan bestaan uit meerdere productie-eenheden. Het criterium is of de productie-eenheden 

zodanig geografisch. technisch, functioneel of organisatorisch met elkaar samenhangen dat sprake is van één productie

installatie. Deze eisen zijn niet cumulatief Dat een aantal productie-eenheden door dezelfde exploitant wordt beheerd. is een 

belangrijke indicatie dat sprake is van één productie-installatie. maar is niet doorslaggevend. Ook als de productie-eenheden door 

meerdere exploitanten beheerd worden. kan sprake zijn van één productie-installatie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als tussen de 

productie-eenheden technische verbindingen bestaan. zoals een gezamenlijke aansluiting op een net. Anderzijds zullen door 

dezelfde exploitant beheerder productie-eenheden geen productie-installatie zijn als die productie-eenheden op grote afstand 

van elkaar zijn gelegen en er tussen die eenheden geen technische of functionele verbindingen bestaan. 2" 

Van belang is aldus, dat een windmolenpark één productie-installatie kan vormen indien de 

verschillende windmolens geografisch, technisch, functioneel of organisatorisch met elkaar 

samenhangen. Daarbij is het gegeven dat een aantal windmolens door dezelfde exploitant wordt 

beheerd, een belangrijke indicatie dat sprake is van één productie-installatie. Doorslaggevend is die 

indicatie echter niet. Ook als de windmolens door meerdere exploitanten beheerd worden, kan 

sprake zijn van één productie-installatie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als tussen de productie

eenheden technische verbindingen bestaan, zoals een gezamenlijke aansluiting op een net. Een en 

ander volgt overigens ook uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State van 4 mei 2016, ECLl:NL:RVS:2016:1228 (Wieringermeer). 

3.3 Windpark N33 kan niet worden aangemerkt als één productie-installatie 

Gelet op de voornoemde feiten en het juridisch kader ben ik van mening dat Windpark N33 niet kan 

worden aangemerkt als één productie-installatie in de zin van artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder 

a, van de Elektriciteitswet 1998. Van geografische, technische, functionele of organisatorische 

samenhang is namelijk geen sprake: 

• Geografische samenhang ontbreekt 
Van geografische samenhang is om de volgende redenen geen sprake: 

zoals volgt uit de afbeelding die onder het kopje "relevante feiten" is toegevoegd, bestaat 

1 Kamerstukken II 2007/08, 31 326, nr 3, p 15 

2 Kamerstukken II 2007/08, 31 326, nr 6, p 5 
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het windpark uit drie afzonderlijke clusters. Deze afzonderlijke clusters vertonen geen 

enkele vorm van samenhang; 
- verder is van belang dat de drie clusters waaruit Windpark N33 bestaat erg ver van elkaar zijn 

gelegen. Daarmee is er sprake van onvoldoende ruimtelijke samenhang om ze te kunnen 

beschouwen als één productie-installatie. Zo bedraagt de afstand tussen het zuidelijkste 

punt van cluster 1 en het noordelijkste punt van cluster 2 zo'n 4 kilometer en de afstand van 

het zuidelijke punt van cluster 1 en het noordelijkste punt van cluster 3 maar liefst 8 

kilometer; 
- ook geldt dat het ten zuiden van Windpark N33 gelegen Windpark Drentse Monden -

Oostermoer op slechts 4 kilometer van het zuidelijkste punt van cluster 3 is gelegen. Die 

afstand is kleiner dan de afstanden die binnen het Windpark N33 worden gehanteerd. Nu 

bovendien vanuit landschappelijk oogpunt niet te zien is waar het ene windpark begint en 

het andere eindigt, is van enige geografische samenhang geen sprake. 

• Technische samenhang ontbreekt 

Van technische samenhang is om de volgende redenen geen sprake: 

De drie clusters kennen allemaal een eigen energievoorziening nu er is voorzien in 

aparte transformatorstations; 

Verder geldt dat iedere aanvrager van een omgevingsvergunning zelf de aansluiting op 

het elektriciteitsnet verzorgt; 

Tot slot is van belang dat op geen enkele wijze is geborgd dat uiteindelijk in het gehele 

gebied dezelfde windturbines worden gerealiseerd zodat sprake is van een 

samenhangend windmolenpark. Op grond van artikel 4.l.2a onder 5 van de planregels 

hoeven de windturbines namelijk slechts per cluster of deelgebied identiek te zijn. 

• Functionele samenhang ontbreekt 

Van functionele samenhang is geen sprake omdat geen gemeenschappelijk gebruik wordt 

gemaakt van bepaalde ruimten of bedrijfsmiddelen. Niet voor niets volgt uit de aanvragen 

om omgevingsvergunning dat sprake zal zijn van vier aparte inrichtingen. De drie clusters 

kunnen en zullen dan ook volledig zelfstandig functioneren. 

• Organisatorische samenhang ontbreekt 

Tot slot ontbreekt ook de vereiste organisatorische samenhang, omdat: 

De drie clusters worden geëxploiteerd door verschillende exploitanten. Cluster 1 wordt 

deels geëxploiteerd door het samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE. De 

voorziene clusters 2 en 3 worden echter slechts door het samenwerkingsverband 

Windpark N33 geëxploiteerd. RWE is daarbij niet betrokken; 

RWE geen onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband Windpark N33 en er niet 

of nauwelijks onderlinge afstemming plaatsvindt. Zo valt op dat op het moment dat de 

aanvragen niet door Pondera worden gecoördineerd, het samenwerkingsverband N33 

en RWE beide andere bedrijven inschakelen voor het uitvoeren van onderzoeken (zie 

onder meer de bijlagen 4B en 4C bij de aanvragen om omgevingsvergunning); 

Van belang is overigens ook dat ten aanzien van cluster 1 de onderlinge organisatorische 

samenhang ontbreekt, omdat de ingediende vergunningaanvragen niet gezamenlijk zijn 

voorbereid en/of op elkaar zijn afgestemd. Zo moeten de windturbines van beide 

initiatiefnemers en in ieder cluster als een aparte inrichting worden beschouwd; 

Ook geldt dat beide partijen zich tijdens overleggen apart laten vertegenwoordigen; 

Waar geldt dat er wel een gezamenlijk milieueffectrapport is opgesteld, kan dat gegeven 

overigens niet doorslaggevend zijn voor het oordeel dat sprake is van één productie

installatie. Indien voor elke van de clusters een afzonderlijk milieueffectrapport zou zijn 

opgesteld, zou daarin voor wat betreft de effectbeoordeling immers ook met de andere 
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initiatieven rekening moeten zijn gehouden, onder andere met het oog op eventuele 

cumulatieve effecten op het punt van geluidhinder en hinder door slagschaduw of op 

het punt van aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen; 

Tot slot is van belang dat zowel het samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE 

eigen personeel en middelen hebben. 

Gelet op het voorgaande kan naar mijn mening niet anders worden geoordeeld dan dat Windpark 

N33 geen geografische, technische, functionele en/of organisatorische samenhang vertoont. Het 

gevolg daarvan is, dat het windpark niet kan worden aangemerkt als één productie-installatie in de 

zin van artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998. 

3.4 Tussenconclusie: Rijkscoördinatieregeling is ten onrechte toegepast 

Nu sprake is van drie aparte productie-installaties, is daarvan het gevolg dat de 

Rijkscoördinatieregeling ten onrechte is toegepast. Toepassing van de Rijkscoördinatieregeling is op 

grond van de Elektriciteitswet 1998 immers slechts mogelijk bij een productie-installatie van 

tenminste 100 MW. In ieder geval voor de twee productie-installaties ter hoogte van Veendam 

(cluster 2 en 3) wordt niet aan deze norm voldaan, waardoor niet het Rijk maar de provincie het 

bevoegd gezag is. Ik verwijs in dat kader naar het bepaalde in artikel 9e, eerste lid, van de 

Elektriciteitswet 1998: 

"Provinciale staten zijn bevoegd vaar de aanleg af uitbreiding van een productie-installatie vaar opwekking van duurzame 

elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW, met inbegrip van de 

aansluiting van die installatie ap een net, gronden aan te wijzen en daarvoor een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26, 

eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen." 

Nu het Rijk niet bevoegd is tot vaststelling van het inpassingsplan, kan niet tot vaststelling van het 

inpassingsplan worden overgegaan. De zienswijze dient hierom gegrond te worden verklaard. 

4. REALISATIE WINDMOLENPARK IS IN STRIJD MET HET PROVINCIAAL- EN GEMEENTELIJK 

BELEID 

Nu niet het Rijk, maar de provincie het bevoegd gezag is voor het opstellen en het vaststellen van het 

inpassi ngsplan, is het provinciale - en het daarmee in lijn zijn gemeentelijke - beleid bij het opstellen 

van het inpassingsplan ten onrechte terzijde geschoven. Ik licht dit hierna nader toe. 

4.1 De voorziene windturbines sluiten niet aan bij het vlakke, veenkoloniale landschap 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de Groninger Veenkoloniën, dat is een relatief open 

agrarisch landschap met grootschalige akkerbouwgebieden. Het open landschap kenmerkt zich met 

name door de weidsheid met een veelal nog herkenbare opstrekkende verkaveling. Deze wijze van 

verkaveling is een overblijfsel van de ontginningsgeschiedenis van Veendam. Vanaf de 17e eeuw 

werd het hoogveen rondom Veendam namelijk in ontginning genomen, waarbij het veen werd 

afgegraven ten behoeve van de turfwinning. De onderliggende zandgronden werden vervolgens 

ingericht voor de landbouw. 

Het resultaat van de ontginning van het hoogveen was, dat een veenkoloniaal landschap werd 

gecreëerd met een bijna wiskundige systematiek. 
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Zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau is altijd over de band van bestemmingsplannen, 

beheersverordeningen, structuurvisies en omgevingsverordeningen geborgd dat dit historische 

landschap, met daarbij de kenmerkende openheid en de van oudsher aanwezige agrarische functie, 

werd behouden: 

• Zo volgt uit de op 1 juni 2016 vastgestelde provinciale Omgevingsvisie 2016 dat de provincie bij 

de realisatie van een windmolenpark, mede vanwege de invloed die zo'n windpark zal hebben 

op het landschap en de leefomgeving, de volgende inrichtingsprincipes van belang acht: 

o Aansluiting bij het landschap; 

o Herkenbare interne orde; 

o Afstand tussen de parken 

• Daarnaast volgt uit artikel 2.4.14 van de eveneens op 1 juni 2016 vastgestelde 

Omgevingsverordening 2016, dat een bestemmingsplan kan voorzien in de oprichting van 

windturbines op voorwaarde dat: 

a. de windturbines deel gaan uitmaken van een park- of lijnopstelling; en, 

b. ze geen grotere wieklengte hebben dan tweederde van de ashoogte. 

• Verder volgt uit het gemeentelijk beleid het uitgangspunt dat de gemeente voorstander is van 

de toepassing van duurzame energie. Voor wat betreft de realisatie van een windmolenpark 

heeft zij in dat kader vastgelegd dat realisatie daarvan mogelijk is, mits het park landschappelijk 

kan worden ingepast en de licht- en geluidhinder tot een minimum kan worden beperkt. Tevens 

dient een windmolenpark- zo dat er komt - zoveel mogelijk in de vorm van een parkopstelling 

te worden opgericht (zie de nota "Energiek met Energie, samen op naar een duurzaam Oost

Groningen"). 

• Voor wat betreft de ontwikkeling van windpark N33 geldt in het bijzonder dat uit het 

Coalitieakkoord 2014-2018 volgt dat het college van burgemeester en wethouders geen 

windmolens wil langs de N33. In dat kader volgt uit de op 16 februari 2015 vastgestelde 

structuurvisie Veendam dat: 

o Het gebied ten zuiden van de bedrijvenzone Dallen tussen de spoorlijn en de N33 door zijn 

karakteristieke openheid van bijzondere landschappelijke waarde is. Vanaf de doorgaande 

wegen ligt namelijk het lint van Wildervank als helder begrensde stedenbouwkundige 

structuur in het landschap. De bedoeling is dat het gebied open blijft om zo de structuur en 

identiteit van het lintdorp Wildervank te behouden; 

o In het oostelijk gelegen landelijk gebied buiten de linten van Meeden, Zuidwending, 

Ommelanderwijk en Bareveld wordt ingezet op het openhouden van het grootschalige 

landschap in een patroon van 'open-lint-open'. De open gebieden zijn voornamelijk 

bestemd voor de grootschalige landbouw of andere grootschalige functies en landbouw 

gerelateerde bedrijvigheid. Daarbij blijft de landschappelijke hoofdopzet van wijken en 

kanalen leidend. 

• Tot slot is van belang dat het plangebied waar de windmolens van cluster 2 en 3 zijn voorzien op 

grond van de vigerende beheersverordening "Buitengebied Veendam" de bestemming 

"agrarisch" heeft en dat de ontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied altijd aan andere, 

strengere regels zijn gebonden dan in delen waar dit herkenbare landschap in mindere mate 

zichtbaar is. Zo is voor wat betreft de toelaatbaarheid van ontwikkelingen altijd aansluiting 

gezocht bij de verkavelingsstructuur en zijn functies die afbreuk doen aan de openheid 
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(waaronder bosaanplant) niet toegestaan. Ik verwijs daartoe ook naar de structuurvisie van 

Veendam waarin het volgende is opgenomen: 

"In het oostelijk gelegen gebied buiten de lint van Meeden, Zuidwending, Ommelanderwijk en Bareveld zal worden ingezet op het 

openhouden van het grootschalig landschap in een patroon van open-lint-open. De open gebieden zijn voornamelijk voor de 

grootschalige landbouw of andere grootschalige functies op het gebied van bijvoorbeeld de (energie)winning (magnesium, gas of 

wind)." 

Ter illustratie wijst ik ook naar het westelijke deel van het buitengebied van Veendam. In 

tegenstelling tot het plangebied, zijn daar wel niet-agrarische functies toegestaan, omdat het 

(grootschalige) open agrarische landschap daar al deels verdwenen is. Dat gebied zou gelet 

hierop wel een mogelijkheid voor een windpark kunnen vormen. 

Op de onderstaande kaart zijn de voornaamste landschappelijke kenmerken van het plangebied 

inzichtelijk gemaakt (bron: ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Veendam): 

Uit deze kaart volgt, dat de opstrekkende verkaveling aan de oostzijde van Veendam een duidelijk 

patroon vertoont. De clusters 2 en 3 van het voorziene windpark doorbreken dit van oudsher reeds 

aanwezige verkavelingspatroon, omdat de windturbines verticaal- en dus in strijd met dit reeds van 

oudsher aanwezige - verkavelingspatroon zullen worden gerealiseerd. Daarbij komt, dat goed in het 

oog moet worden gehouden dat de voorziene windturbines van zo'n 200m hoogte het van oudsher 

en bewust open gehouden vlakke, veenkoloniale landschap op grove wijze doorbreken. De turbines 

zullen vanwege hun grote hoogte immers goed zichtbaar zijn vanuit een groot deel van Veendam. 

Ook 's nachts zullen zij voor een onrustig beeld zorgen omdat de turbines voorzien zijn van 

obstakelverlichting. 

Nu de voorziene windturbines in de clusters 2 en 3 op geen enkele wijze aansluiten op het door de 

provincie en gemeente beschermde vlakke, veenkoloniale landschap, kan niet anders geoordeeld 

worden, dan dat sprake is van strijd met zowel het provinciale als het gemeentelijke beleid. Het 

windmolenpark kan om die reden niet, althans niet op de thans voorziene wijze worden gerealiseerd. 

4.2 Herkenbare interne orde ontbreekt 
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Het windpark is tevens in strijd met het gemeentelijk en provinciaal beleid, omdat in het ontwerp

inpassi ngsplan niet is gewaarborgd dat de verschillende initiatiefnemers voor alle clusters waaruit 

het windmolenpark bestaat exact dezelfde windturbines gaan realiseren. Het ontwerp-inpassingsplan 

kent daartoe geen voldoende objectief begrensde voorschriften. Waar artikel 4.2a onder 5 van de 

planregels voorschrijft dat de windturbines per lijnopstelling en voor cluster noord identiek moeten 

zijn, is met die omschrijving immers nog niet geborgd dat ook daadwerkelijk in alle clusters identieke 

windturbines worden gerealiseerd. De kans dat er daadwerkelijk verschillende windturbines worden 

gerealiseerd, acht ik overigens reëel nu sprake is van vier verschillende inrichtingen, de 

initiatiefnemers zich niet hebben verenigd in een samenwerkingsverband, beschikken over eigen -

van elkaar gescheiden - middelen waardoor ze volledig zelfstandig van elkaar kunnen opereren en 

zich evenmin gezamenlijk laten vertegenwoordigen. 

Het gevolg van het voornoemde gebrek aan samenwerking, afstemming en borging in de planregels 

is, dat in het ontwerp-inpassingsplan niet geborgd is dat er een herkenbare interne orde ontstaat. 

Hierdoor is sprake van strijd met zowel het provinciale als het gemeentelijke beleid. 

4.3 Windpark vertoont geen samenhang; ontbreken van park- of lijnopstelling 

In de derde plaats is sprake van strijd met het provinciaal en gemeentelijk beleid, omdat uit de op 

pagina 4 van deze zienswijze opgenomen illustratie van het windpark volgt, dat de drie clusters geen 

enkele samenhang met elkaar vertonen. Waar de Omgevingsverordening voorschrijft dat een park

of lijnopstelling dient te worden gehanteerd, is nu gekozen voor zowel een park- als een 

lijnopstelling. Clusters 2 en 3 kennen immers een lijnopstelling, terwijl cluster 1 veeleer alle 

kenmerken heeft van een parkopstelling. Voor wat betreft de lijnopstelling is overigens nog van 

belang dat die opstelling het van oudsher in het plangebied aanwezige verkavelingspatroon 

doorbreekt en uit het gemeentelijk beleid nu juist een grote voorkeur voor een parkopstelling volgt. 

Nu het voorziene windpark op geen enkele wijze blijk geeft van enige samenhang, is ook hierom 

sprake van strijd met het provinciale en gemeentelijke beleid. 

4.4 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande komt realisatie van de drie clusters van het voorziene windmolenpark in 

strijd met het provinciale en gemeentelijke beleid nu het windpark niet aansluit bij het landschap, 

geen herkenbare interne orde kent en het windpark geen enkele samenhang vertoont. Realisatie van 

het windpark op de thans voorziene wijze is dan ook op geen enkele wijze mogelijk (vgl. ook ABRvS 3 

juni 2015, ECLl:NL:RVS:2015:1761), zeker niet nu de provincie in plaats van het Rijk het bevoegd 

gezag is tot vaststelling van het inpassingsplan. Ook hierom dient de zienswijze gegrond te worden 

verklaard. 

5. AANWIJZING VOORLOPIGE BESTEMMING NIET MOGELIJK EN LEIDT TOT STRIJD MET 

ALGEMENE BEGINSELEN 

Naast het voornoemde, kan ik mij ook niet vinden in de inhoud van het thans voorliggende ontwerp

inpassi ngsplan zelf. Ik richt mijn zienswijze in dat kader eerst tegen artikel 4 van de planregels. 

Uit artikel 4 van de planregels volgt dat op de gronden waarop het windpark is voorzien, de 

bestemming "Bedrijf-Windturbinepark Voorlopig" rust. Deze voorlopige bestemming geldt 30 jaar 

vanaf de datum van inwerkingtreding van het plan. Na het verstrijken van die termijn gelden voor de 

als "Bedrijf-Windturbinepark Voorlopig" aangewezen gronden weer de bestemmingen zoals die voor 

die gronden zijn neergelegd in de onderliggende bestemmingsplannen of beheersverordeningen, zo 
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volgt uit de planregels. Ik ben van mening dat aanwijzing van een voorlopige bestemming in dit geval 

niet mogelijk is en bovendien leidt tot strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

5.1 Juridisch kader 

Blijkens de toelichting bij het ontwerp-inpassingsplan is het aanwijzen van een voorlopige 

bestemming mogelijk gemaakt middels het Besluit van 8 juli 2016 tot wijziging van het Besluit 

uitvoering Crisis- en herstelwet en van bijlage Il van de Crisis- en herstelwet (Stb. 2016, 276). 

Met dit besluit is een experiment aan het Besluit uitvoering Chw toegevoegd ten behoeve van het 

"voorlopig bestemmen van windturbineparken". Artikel 2.4 van de Chw vormt in dat kader de 

grondslag voor de regulering van een dergelijk experiment. In dat licht is van belang dat artikel 2.4 lid 

3 van de Chw cumulatief eist dat in de betreffende regeling wordt bepaald: 

a) Welke afwijking of afwijkingen van de in het eerste lid van artikel 2.4 genoemde wetten is of zijn 

toegestaan; 

b) De ten hoogste toegestane tijdsduur van die afwijking of afwijkingen, en; 

c) De wijze waarop wordt vastgesteld of een afwijking aan haar doel beantwoordt en of de 

tijdsduur daarvan aanpassing behoeft. 

De mogelijkheid tot het voorlopig bestemmen van windturbineparken is geregeld in artikel 7o van 

het Besluit uitvoering Chw. Daarin is onder meer bepaald dat: 

Aan de in het eerste lid van dat artikel genoemde gronden voorlopige bestemmingen kunnen 

worden toegekend voor het bouwen en in werking hebben van een windturbine voor een 

termijn van tussen de 25 en 30 jaar, en; 

De voorlopige bestemming uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van dit Besluit wordt 

vastgesteld. 

Tevens volgt uit de toelichting bij dit artikel dat de planvaststeller de termijn waarvoor de voorlopige 

bestemming geldt, moet vaststellen op basis van de informatie van de initiatiefnemer van het 

windturbinepark en de lokale omgevingsfactoren en dat na de periode van 25 tot 30 jaar een andere, 

definitieve bestemming voor de gronden gaat gelden, die al bij hetzelfde bestemmings- of 

inpassingsplan is toegekend (Stb. 2016, 276, p. 32 en 33). 

Uit het advies van de Raad van State, dat betrekking had op artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw, 

volgt dat het toekennen van een voorlopige bestemming slechts mogelijk is in combinatie met een 

definitieve bestemming (vgl. ABRvS 20 augustus 2008, ECLl:NL:RVS:2008:BE8848). 

5.2 Artikel 7o is in strijd met artikel 2.4 Chw 

Vooreerst is ben ik van mening dat artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw in strijd is met het 

bepaalde in artikel 2.4 van de Chw. 

In de eerste plaats geldt namelijk dat artikel 7o niet de betekenis heeft die de wetgever bij het 

opstellen van artikel 2.4 van de Chw voor ogen heeft gehad. Het idee achter de mogelijkheid van het 

treffen van een experimenteerregeling op grond van artikel 2.4 van de Chw is namelijk, dat de 

wetgever het wenselijk achtte om bepaalde functies (langer dan de planperiode van 10 jaar) te laten 

voortbestaan. Uit de tekst en toelichting bij artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw volgt echter, dat 

het voortbestaan van de betreffende functies niet de reden vormde voor de opname van artikel 7o, 

maar dat men het wenselijk achtte om te borgen dat de windmolens na een periode van 30 jaar 
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worden vernieuwd zodat die blijven voldoen aan de nieuwste technieken. Het bereiken van een 

dergelijke doelstelling is echter in strijd met artikel 2.4 van de Chw. Artikel 2.4 van de Chw kan 

daarmee dan ook niet de wettelijke basis vormen voor artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw. 

In de tweede plaats is van belang dat artikel 2.4 lid 3 onder b van de Chw bepaalt dat in het Besluit 

uitvoering Chw de ten hoogste toegestane tijdsduur van de afwijking of afwijkingen moet worden 

bepaald. Gelet op de inhoud van artikel 7o is die bepaling door de Minister uitgelegd als bepaling in 

de tijd waarbinnen van de afwijkingsbevoegdheid gebruik mag worden gemaakt. Een dergelijke uitleg 

strookt niet met de in artikel 2.4 lid 3 sub b van de Chw opgenomen ten hoogste toegestane 

tijdsduur van de betreffende afwijking( en) zelf. Een dergelijke tijdsduur kent artikel 7o niet. 

Tot slot meen ik dat artikel 7o in strijd is met het bepaalde in artikel 2.4 lid 3 sub c van de Chw. In 

artikel 7o is namelijk geen regeling opgenomen over de wijze waarop wordt vastgesteld of de 

afwijking aan haar doel beantwoordt en of de tijdsduur daarvan aanpassing behoeft. 

Nu artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw naar mijn mening in strijd is met artikel 2.4 van de Chw, 

dient aan artikel 7o verbindende kracht te worden ontzegd (vgl. ook ABRvS 3 februari 2016, 

ECLl:NL:RVS:2016:201). Het gevolg hiervan is, dat artikel 4 van de planregels niet op artikel 70 van 

het Besluit uitvoering Chw gebaseerd had mogen worden. 

5.3 lnpassingsplan kent ten onrechte geen definitieve bestemming toe aan gronden 

In de tweede plaats geldt dat in het ontwerp-inpassingsplan ten onrechte geen definitieve 

bestemming is toegekend aan de met een voorlopige bestemming aangewezen gronden. 

Zoals hiervoor reeds uiteen is gezet, is op grond van artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw 

namelijk vereist dat in hetzelfde plan - hier dus het inpassingsplan - aan de gronden een definitieve 

bestemming wordt toegekend. Nu artikel 4.3.1 van de planregels uitdrukkelijk voorbijgaat aan die eis 

door te verwijzen naar de onderliggende bestemmingsplannen c.q. beheersverordeningen, is 

daarvan het gevolg dat het ontwerp-inpassingsplan in strijd is met artikel 7o van het Besluit 

uitvoering Chw. Het inpassingsplan kan dan ook niet worden vastgesteld. 

5.4 Voorlopige bestemming is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur 

Tot slot is artikel 4.2 van het ontwerp-inpassingsplan in strijd met de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. Uit dat artikel volgt namelijk zonder motivering dat de voorlopige bestemming 

geldt voor een periode van 30 jaar. 

Nu uit de tekst en toelichting bij artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw volgt dat een voorlopige 

bestemming voor een termijn van tussen de 25 en 30 jaar kan worden vastgesteld en dat de exacte 

lengte van die termijn dient te worden bepaald op basis van de informatie van de initiatiefnemer van 

het windturbinepark en de lokale omgevingsfactoren, is het in strijd met de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur om zonder nadere motivering voor een periode van 30 jaar een voorlopige 

bestemming op deze gronden te leggen. Dat klemt te meer nu de initiatiefnemers blijkens de 

aanvragen om omgevingsvergunning zelf hebben verzocht om verlening van een vergunning voor 

onbepaalde tijd. 

5.5 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat het inpassingsplan niet kan worden vastgesteld op 

de thans voorziene wijze omdat sprake is van strijd met het bepaalde in artikel 2.4 van de Chw, 

artikel 7o van het Besluit uitvoering Chw en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
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6. NIET IS GEWAARBORGD DAT IN HET GEHELE PARK EXACT DEZELFDE WINDTURBINES 

WORDEN GEREALISEERD 

6.1 Geen waarborgen binnen N33 

Zoals hiervoor reeds uiteen is gezet, worden de drie clusters door verschillende initiatiefnemers 

gerealiseerd. De clusters zijn zodanig vormgegeven dat door het Rijk zoveel als mogelijk rekening 

wordt gehouden met de grondposities die private partijen al vooruitlopend of speculerend op de 

mogelijke komst van een windpark hadden ingenomen. Deze financiële belangen blijken nu ook voor 

de ruimtelijke uitstraling van het windpark doorslaggevend te zijn geweest. Immers, de 

initiatiefnemers worden blijkens artikel 4.l.2a onder 5 van de planregels op geen enkele wijze 

verplicht om exact dezelfde windturbines (dus van hetzelfde merk en dezelfde kenmerken) te 

realiseren. 

Het realiseren van dezelfde windturbines is echter wel noodzakelijk voor het verkrijgen van de voor 

een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het voorkomen 

van visuele hinder. Wegens het ontbreken van een daartoe strekkend, voldoende objectief begrensd, 

voorschrift kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat sprake is van strijd met een 

goede ruimtelijke ordening. 

6.2 Geen waarborgen voor eenheid tussen N33 en Drentse Monden - Oostermoer 

Zoals wij hiervoor reeds hebben opgemerkt, zijn de windparken Drentse Monden - Oostermoer en 

N33 erg dicht bij elkaar voorzien. Zo bedraagt de afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 3 en 

het Windpark Drentse Monden - Oostermoer slechts 4 kilometer. Ter vergelijking merk ik op, dat de 

afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 1 en het noordelijkste punt van cluster 2 zo'n 4 

kilometer bedraagt en de afstand tussen het zuidelijkste punt van cluster 1 en het noordelijkste punt 

van cluster 3 maar liefst 8 kilometer. 

Het gevolg hiervan is, dat het windpark Drentse Monden - Oostermoer hoe dan ook zal interfereren 

met de in windpark N33 voorziene windturbines. Nu de afstand tussen Drentse Monden -

Oostermoer en cluster 3 zelfs de helft kleiner is dan de afstand tussen cluster 1 en 3, dient naar mijn 

mening vanuit ruimtelijk oogpunt in het ontwerp-inpassingsplan geborgd te worden dat de beide 

windparken een gelijke verschijningsvorm hebben en dat de windturbines afkomstig dienen te zijn 

van dezelfde fabrikant. Tevens had moeten worden onderzocht wat de gevolgen zijn van de 

cumulatie van de visuele hinder, die gezien de ligging van het thans voorziene windpark hoe dan ook 

met windpark Drentse Monden - Oostermoer zal optreden. Alleen op die manier kan immers een 

goede landschappelijke inpassing worden geborgd. 

6.3 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande is sprake van strijd met een goede ruimtelijke ordening, nu in het ontwerp

inpassingsplan op geen enkele wijze is geborgd dat zowel de windturbines binnen Windpark N33 als 

de windturbines binnen het Windpark Drentse Monden - Oostermoer identiek zijn en er geen 

onaanvaardbare (gecumuleerde) visuele hinder ontstaat. 

7. VOORKEURSALTERNATIEF KENT GEEN GOEDE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 

Ik vind verder, op grond van de hiernavolgende redenen, dat het voorkeursalternatief geen goede 

landschappelijke inpassing kent. 
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In de eerste plaats is van belang dat de voorziene clusters 2 en 3 van het voorkeursalternatief haaks 

staan op het van oudsher in het plangebied aanwezige verkavelingspatroon. Nu met de thans 

voorziene lijnopstelling op geen enkele wijze rekening is gehouden met het verkavelingspatroon, 

leidt het voorkeursalternatief niet tot een goede landschappelijke inpassing. 

Daarbij komt, dat uit de Omgevingsverordening van de provincie Groningen volgt, dat een park- of 

lijnopstelling dient te worden gehanteerd. Uit de voorkeursvariant volgt echter, dat is gekozen voor 

een park- als een lijnopstelling. Clusters 2 en 3 kennen immers een lijnopstelling, terwijl cluster 1 

veeleer alle kenmerken heeft van een parkopstelling. Ook hierom kan niet worden gesproken van 

een goede landschappelijke inpassing. 

In de derde plaats geldt dat niet is geborgd dat de windturbines binnen Windpark N33 identiek 

moeten zijn. Hierdoor bestaat er vanuit landschappelijk oogpunt geen enkele samenhang tussen de 

drie verschillende clusters. Bovendien is het vanuit landschappelijk oogpunt volledig onduidelijk waar 

het ene cluster begint en het andere eindigt. Het voorkeursalternatief bestaat hierdoor uit drie 

aparte "plukjes" die, vanwege de toepasselijkheid van de Rijkscoördinatieregeling, voor het gemak 

worden gezien als één windpark terwijl daar vanuit landschappelijk oogpunt geen enkele aanleiding 

toe bestaat. 

Tot slot is nog van belang dat het voorkeursalternatief slechts 4 km is gelegen van het windpark 

Drentse Monden - Oostermoer, terwijl cluster 1 en 3 zo'n 8 km van elkaar komen te liggen. 

Nagelaten is echter, om bij de keuze voor en vormgeving van de windparken een integrale 

provinciegrensoverschrijdende ruimtelijke visie op de Veenkoloniën als geheel vast te stellen. Het 

gevolg daarvan is dat er binnen een straal van enkele kilometers twee totaal verschillend 

vormgegeven en niet bij elkaar passende windparken worden gerealiseerd. De karakteristieke 

kenmerken van de veenkoloniën gaan hierdoor ten koste van het financieel gewin dat met het 

realiseren van een windpark te behalen is. Feit is echter dat financiële belangen, in tegenstelling tot 

landschappelijke belangen, bij de vaststelling van een inpassingsplan niet ruimtelijk relevant zijn. 

Geconcludeerd moet dan ook worden dat sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening 

door geen acht te slaan op de landschappelijke gevolgen van de veenkoloniën als geheel. 

Nu er, gelet op het voorgaande, geen sprake is van een goede landschappelijke inpassing kan het 

inpassingsplan niet worden vastgesteld. 

8. GEVOLGEN VOOR FLORA EN FAUNA ZIJN ONVOLDOENDE IN DE AFWEGING BETROKKEN 

Ik meen dat de gevolgen voor de in en rondom het plangebied aanwezige flora en fauna in het 

ontwerp-inpassingsplan onvoldoende c.q. onzorgvuldig in de afweging zijn betrokken. Het gevolg 

daarvan is, dat ten onrechte is vastgesteld dat het windpark geen significant verstorende effecten 

heeft op de aanwezige flora en fauna. 

8.1 Telgegevens voor het noordelijke deel van het plangebied zijn onvoldoende accuraat 

Uit de passende beoordeling, die als bijlage 4 bij het ontwerp-inpassingsplan is gevoegd, volgt dat 

voor de aanwezigheid en verspreiding van watervogels binnen en rondom het plangebied gegevens 

zijn opgevraagd van het Natuurloket. Zoals volgt uit de op pagina 21 van de passende beoordeling 

opgenomen illustratie, heeft het Natuurloket van een groot deel van het noordelijke deel van het 

plangebied geen gegevens. Hoewel vervolgens voor de effectbepaling in dit deel van het plangebied 

gebruik is gemaakt van een extrapolatie op grond van gebiedskenmerken en van de gegevens van 

omliggende telgebieden, aangevuld met waarnemingen van de website waarneming.nl, kan niet 

worden ontkend dat de telgegevens voor het noordelijke deel van het plangebied onvoldoende 

accuraat zijn: men heeft zich immers moeten baseren op schattingen. 
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Het ontbreken van telgegevens leidt ertoe dat de conclusies die in de passende beoordeling worden 

getrokken, niet (zonder meer) gevolgd kunnen worden. Zonder nader - accuraat en niet op 

schattingen gebaseerd - onderzoek, staat immers niet vast dat het windpark geen significant 

verstorende effecten heeft op de in en rondom het plangebied aanwezige flora en fauna. Ik wijs in 

dat licht in het bijzonder naar de conclusies die in de passende beoordeling worden getrokken over 

het aantal aanvaringsslachtoffers en het toepasselijke mortaliteitscijfer. 

Nu de conclusies uit de passende beoordeling één-op-één zijn overgenomen in het ontwerp

inpassi ngsplan, kan het ontwerp-inpassingsplan om dezelfde redenen niet in stand blijven. 

8.2 Tussenconclusie 

Gelet op het voorgaande heeft de passende beoordeling op onzorgvuldige wijze plaatsgevonden. Op 

basis van de thans beschikbare onderzoeksgegevens kon - en mocht - het Rijk niet de conclusie 

trekken dat geen significant verstorende effecten zouden optreden. De zienswijze is ook hierom 

gegrond. 

9. INPASSINGSPLAN IS NIET UITVOERBAAR WEGENS ONTBREKEN KADER VOOR 

ONDERHOUDSWEGEN 

Uit de toelichting bij het ontwerp-inpassingsplan volgt dat de windturbines bereikbaar zullen zijn via 

nog aan te leggen onderhoudswegen. Deze wegen worden zowel bestemd voor het bereiken van de 

windturbines met zwaar materieel tijdens de bouw, als voor de onderhoudswerkzaamheden na 

realisatie van de windturbines. Het gebruik van de onderhoudswegen zal, zo volgt uit de toelichting, 

(tijdelijk) zorgen voor een verhoging van de verkeersintensiteit op de (lokale) wegen. De 

onderhoudswegen zullen, zo volgt uit de toelichting, maximaal vijf meter breed worden en er zal 

zoveel mogelijk de kortste route worden aangehouden. 

In het ontwerp-inpassingsplan is niet opgenomen op welke wijze de wegen verkeerskundig worden 

vormgegeven. Evenmin volgt uit het inpassingsplan welke concrete gevolgen de toename van de 

verkeersintensiteit zal hebben voor het reeds aanwezige verkeer op de (lokale) wegen en of de 

toename van de verkeersintensiteit niet aan de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan in de weg 

staat. Nu hier ten onrechte niet in is voorzien, is het ontwerp-inpassingsplan in strijd met een goede 

ruimtelijke ordening. 

10. TOETSAFSTANDEN TOT ONDERGRONDSE BUISLEIDINGEN ZIJN NIET GEBORGD 

Uit het ontwerp-inpassingsplan volgt dat in het voorkeursalternatief voor één windturbine niet kan 

worden voldaan aan de geldende toets afstand van 200 meter tot ondergrondse transportleidingen. 

Nu hierdoor mogelijk negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor de leveringszekerheid en het 

hoogspanningsnetwerk dient de eigenaar van de betreffende transportleidingen (hier: de NAM) in te 

stemmen met de realisatie van het windpark. Uit het ontwerp-inpassingsplan volgt niet dat reeds 

instemming is verkregen. Het ontwerp-inpassingsplan is daarmee in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening. 

11. KEUZE VOOR GROTERE WINDTURBINES LEIDT TOT KLEINER PARK 

Voorts richt ik mijn zienswijze nog tegen het gegeven dat in het ontwerp-inpassingsplan ten onrechte 

niet is gewaarborgd dat de windturbines moeten aansluiten bij de best beschikbare technieken 

(BBT). 
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12. ZORGVULDIGE AFWEGING VAN DE GEZONDHEIDSASPECTEN ONTBREEKT 

Los van het bovenstaande, meen ik dat een zorgvuldige afweging van de gezondheidsaspecten, die 

de realisatie van een windpark met zich zal brengen, ontbreekt. De thans reeds voorziene cumulatie 

van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Ook de 

eventuele psychische schade die bewoners zullen oplopen door het onverkoopbaar worden van hun 

woningen, moet niet worden onderschat. Gelet hierop verzoek ik u om het gezondheidsaspect bij de 

vaststelling van het inpassingsplan zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet slechts te volstaan 

met een milieutoets. 

13. REALISATIE VAN HET WINDPARK IS FINANCIEEL NIET UITVOERBAAR 

Tot slot wijst ik erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het 

ontwerp-inpassingsplan wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de investeringen 

worden terugverdiend door de verkoop van opgewekte elektriciteit en mogelijke subsidiëring via de 

stimuleringsregeling SDE+. Zonder nadere onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfel 

ik of de kosten die de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug 

te verdienen. 

14. SCHADEVERGOEDING VOOR AANGETAST LEEFGENOT 

Ik ben van mening als de vestiging van het windpark ondanks het hevige verzet in de regio hiertegen 

toch doorgezet wordt. Dat de veroorzakers (rijksoverheid, initiatiefnemers, investeerders, etc.) van 

de aantasting van het leefgenot, hiervoor een schadevergoeding aan de omwonenden moeten 

betalen. 

Voor de omwonenden is het een " directe aanslag op het leefgenot" wonen en leven met de 

lichamelijke en geestelijke gevolgen van een megawindturbine park in de directe nabijheid moet 

gecompenseerd worden. 

Om juridische procedures achteraf te voorkomen, moet de schadevergoeding voor het toekennen 

van de vergunning( en) worden vastgesteld en in de vergunning( en) worden opgenomen. 

15. COMMUNICATIE (overgenomen uit het verslag van gebiedscoördinator Emme Groot) 

Uit de verschillende gespreksverslagen blijkt dat de communicatie rondom het proces tot nu toe zeer 

te wensen over laat. Het proces is ervaren als ondemocratisch. Dorpsbewoners hebben het gevoel 

niet gehoord te zijn en dat de informatie van bovenaf gezonden is. Ruimte voor inbreng is niet 

ervaren, indien dit er wel was zijn ze hierin ook vaak teleurgesteld. Verschillende partijen hebben 

eigen belangen en deze zijn steeds verder uit elkaar gegroeid. Dit alles heeft gezorgd voor 

wantrouwen naar overheid en initiatiefnemers. Het opbouwen van vertrouwen in de 

vervolggesprekken is noodzakelijk. 

Op dit moment communiceert RWE binnen het gebied naar betrokkenen, dit wordt op zich 

gewaardeerd, maar niet vanuit de situatie dat YARD dat op dit moment niet doet. Er is nadrukkelijk 

behoefte aan een helder beeld hoe er gecommuniceerd wordt. Nu ligt dat nog vooral bij de 

initiatiefnemers, maar straks ook bij de overheden als het gaat om de procedurele stappen rond het 

planologische traject en de voortgang m.b.t. de voorgestelde agenda zoals in dit document is 

aangegeven. 

In de maximale variant kan dit door een gezamenlijke strategie en vorm, met respect voor ieders 

bevoegdheden en verantwoordelijkheid. In de minimale variant gaat het er om dat partijen in ieder 
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geval van elkaar weten waarom, over wat en met wie er wordt gecommuniceerd. Nu wekt iedere 

vorm van communicatie, die niet gedeeld is, argwaan en irritatie op bij de overige partners en 

bewoners. 

Grote onvrede heerst over het proces wat betreft de procedure rondom plaatsing van de 

windmolens. 

Voornamelijk de bewoners uit het gebied hebben zich hierin geen volwaardige partij gevoeld. 

Dorpsbewoners zijn niet geïnformeerd, slecht gehoord en er was geen ruimte voor inbreng. De 

informatie werd van bovenaf gezonden. De teleurstelling in de overheden is kort gezegd groot en het 

vertrouwen is weg. Mede hierdoor hebben dorpsvertegenwoordigers moeite om mee te doen aan 

vervolgoverleg, of hebben hier geen behoefte aan. Openheid en mogelijkheid tot inbreng had voor 

een ander proces gezorgd. De onderlinge verhoudingen zijn nu steeds verder uit elkaar gegroeid. 

Kortom, een niet breed gedragen project door de omwonenden, nu de overheid de volledige regie 

heeft overgenomen is de vraag hoe de rijksoverheid (lees; minister Kamp) de komende 25 jaar haar 

verantwoordelijkheid voor dit gebied gaat nemen?. 

16. SLOT 

Gelet op het voorgaande verzoek ik u om het inpassingsplan niet vast te stellen omdat er geen 

noodzaak bestaat tot het oprichten van een windmolenpark en u niet bevoegd bent tot vaststelling 

van het inpassingsplan. 

Voor zover u wel tot vaststelling van het inpassingsplan over zou gaan, verzoek ik u om dat dan in 

ieder geval te doen met inachtneming van deze zienswijze. 

Ondertekening. 
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Verzonden: Maandag 7 november 2016 14:33 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters: 
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Te veel -, te hoog -, te dure windmolens ten koste van ons belastingsgeld 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
LOFAR wordt wereldwijd gebruikt voor onderzoek en is door dit park beperkt tot minimaal 
onderzoek wat veel geld kost 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Niet in ons belang maar wel in dat van vele anderen. Het betreft al een krimpgebied. Met 
zoveel molens wordt het gebied extra belast. Mensen raken hun huis niet kwijt en 
ondervinden meer waarde daling van hun huis. De bevolking in omgeving dragen er alleen 
maar de lasten van en het levert weinig tot niets op. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
De hele windmolen lobby kan alleen bestaan door de grote subsidie stroom. 
Jammer dat er niet geluisterd is naar de inwoners in de omgeving van de N33. Jammer dat 
het alternatieve plan waarmee de inwoners kwamen, zoals een zonnecollectorenpark wat 
hoogst waarschijnlijk de toekomst is, terzijde is geschoven. Jammer dat Minister Kamp met 
blik op oneindig, dit park perse door moet zetten. 

Reactie 
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Verzonden: Maandag 7 november 2016 16:23 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Punt 1 : zie bijlage 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Punt 2 : zie bijlage 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Punt 3 : zie bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Punt 4 : zie bijlage 

Reactie 
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Zienswijzes van     

WINDPARK N33 

1) Onjuistheden etc."." 

Door mij niet te beoordelen en op waarde te schatten. 

2) Belangen over het hoofd gezien.".? 

Is er meegenomen, dat we hier in een VEEN-gebied zitten, waar meer 

trillingen in de bodem zitten? 

1 a 2 km hiervandaan is zout uit de grond gehaald (Zuidwending). Nu pompen 

ze er weer dagelijks gas in en uit - hoeveel trillingen brengt dit teweeg? 

Komen er nog de turbines bij en dan kan het alleen maar erger worden. 

3) Mijn belang."? 

Inmiddels is ons nieuw gebouwde woning van 1985 door scheuren in de 

voegen vorig jaar (eind 2015) volledig opnieuw gevoegd door een erkend 

voegersbedrijf. Kosten waren 2500 euro. Dit destijds gemeld aan het CVW, 

maar zij zeggen ijskoud, dat we GEEN aardbevingsgebied zijn, dus kunnen ze 

de andere kant opkijken. Mijn conclusie is dan, dat er te veel trillingen in de 

grond zitten door allerlei oorzaken. 

Slagschaduw lijkt mij gruwelijk om dit in je huis te krijgen. 

Prijsdaling van je huis en daarnaast als je wilt verhuizen, dan gaat het je geld 

kosten, omdat het moeilijk verkoopbaar is. 

Lawaai ." 

4) Andere zaken." 

Variant 6 is voor ons minder goed, dan komen ze alleen maar dichter naar ons 

huis toe. Dus niet doen. Of helemaal niets ten oosten Wildervank plaatsen. 

Ommelanderwijk, 7 november 2016. 
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Verzonden: Maandag 7 november 2016 23:53 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Graag reageer ik bij deze in mijn zienswijze op het ontwerpbesluit N33 Windpark. Ik ben van 
mening dat een wind park zeer achterhaald is en niet meer van deze tijd. Doordat 
windenergie in het ontwerpbesluit alleen wordt vergeleken met kolencentrales en andere 
verbrandingstechnieken om energie op te wekken zijn er feitelijk geen onjuistheden in het 
ontwerpbesluit. Tevens wordt een windpark vergeleken met een zonnecollectoren park. Er 
wordt zo gesuggereerd dat zonne-energie in vergelijking met windenergie niet rendabel is, 
terwijl dit zeker wel rendabel kan zijn in combinatie met andere nieuwe manieren van 
energie besparing. Windenergie zou dus moeten worden vergeleken met andere vormen 
van groene energie en niet met fossiele brandstoffen om energie op te wekken. Het 
ontwerpbesluit is dus niet compleet en daarom onjuist omdat in het ontwerpbesluit niet 
wordt gekeken naar andere oplossingen in het betreffende gebied van de N33 om groene 
energie op te wekken. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Om mijn mening kracht bij te geven dat windparken niet noodzakelijk zijn in ons C02 
probleem, geef ik een voorbeeld hoe het C02 probleem kleiner gemaakt kan worden zonder 
dat er windparken in bewoond gebied worden gebouwd. Zoals de slogan van de overheid 
altijd luidt: een beter milieu begint bij jezelf, wordt het probleem opgelost bij de verbruiker. 
Het doel zou moeten zijn dat woningen de komende jaren energie neutraal moeten worden 
gemaakt. Dat wil zeggen dat naast vloer, dak en spouwmuur isolatie een energiezuinige 
warmtepomp of warmtewisselaar in een woning wordt aangebracht met een aantal 
zonnecollectoren. Energie neutrale woningen gebruiken geen om heel weinig gas en geen 
of heel weinig elektriciteit. Het geld wat dat zou worden geïnvesteerd in het windpark wordt 
in de woningen geïnvesteerd zodat deze woningen niet meer afhankelijk zijn van 
'secundaire' energiebronnen. Een windturbine van 3 MW kost ca. 4 miljoen euro. Een woning 
energie neutraal maken kost ca. 10.000 euro. Voor 1 windturbine kunnen dus 400 woningen 
energie neutraal worden gemaakt. In het geval van 32 windturbines zijn dat dus 12.800 
woningen. Naast het probleem van overlast van de windturbines wordt zo ook het probleem 
van de gaswinning een groot deel verholpen. Tevens zou geheel Menterwolde energie 
neutraal kunnen worden gemaakt in plaats van dat heel Menterwolde last heeft van een 
groot windpark. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
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Als direct omwonende van het te realiseren windpark word ik zeer geraakt in mijn belang. Er 
is mogelijk sprake van geluidsoverlast en/ of een monotoon geluid van de windturbines, 
hinder van de lampen op de turbines en overige zaken welke een rol spelen in het geval van 
een wind park. Tevens word ik financieel benadeeld omdat mijn huis minder waard wordt. 
Voor deze problemen zijn geen duidelijke oplossingen in het ontwerpbesluit opgenomen, er 
wordt alleen aangegeven dat mijn toekomstige problemen binnen de normen vallen en ik 
daarom geen reden tot klagen zou moeten hebben en dat ik nergens aanspraak op kan 
maken. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik heb het voorbeeld gegeven om woningen energie neutraal te maken. Om de betreffende 
mensen hier toch financieel te laten bijdragen kan bijvoorbeeld in plaats van de 
energierekening een huur worden betaald voor de energiebesparende maatregelen en de 
zonnecollectoren en de warmtewisselaar. Als deze huur de helft van de gemiddelde 
energierekening (er is geen energierekening meer omdat de woningen zelf energie 
opwekken) zou zijn, hebben de betreffende huishoudens dus de helft minder energiekosten. 
Dus als de energierekening nu 200 euro per maand zou zijn, dan betalen de gebruikers aan 
huur voor de energiebesparende maatregelen slechts 100 euro per maand. Zo is de 
investering na ruim 8 jaar terug verdiend. Tevens gaat de koopkracht van de betreffende 
huishoudend omhoog, dit is goed voor de economie van dit land. Huishoudens die kiezen om 
zelf te investeren in de energiebesparende maatregelen de warmtewisselaar met 
zonnepanelen hebben zo helemaal geen energierekening meer. Deze oplossing betaalt zich 
dus in de loop van de tijd terug omdat de gebruikers zelf de kosten aflossen terwijl ze er zelf 
financieel voordeel bij hebben. Het geld wat zo gewonnen wordt kan worden geïnvesteerd in 
innovatie op het gebied van groene energie winning in plaats van het te pompen in 
windturbines. 

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 09:49 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Het valt mij op dat er vrijwel nooit gesproken wordt over de financiële belangen van 
grondbezitters die graag molens op hun land geplaatst willen zien. We gaan uit van de 
omgekeerde wereld: niet de meest geschikte plaats wordt gekozen, maar er wordt gekeken 
naar een aangeboden plek. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Het lijkt er langzamerhand verdacht veel op dat de belangen van vogels en zeehonden 
zwaarder wegen dan die van de mensen van Nederland. Zoek eerst naar plekken waar 
binnen een afstand van 3 km minder dan 4 huizen staan, anders dan van de bezitters van 
gronden waarop de molens zullen komen. Overleg daarna of daar een wind park gerealiseerd 
kan worden. 

Reactie 
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Bijlage: 

Zie zienswijze 0029 



Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 7 november 2016 

Geachte heer/mevrouw, 

Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen het ontwerpplan voor Windpark N33 

0 NOV 21116 

Het plan is dat er enorme turbines vlak bij de bewoningen bebouwing komen van de dorpen in de Gemeente Menterwolde 

wat voor mij nog steeds onaanvaardbaar is. 

Ik ben niet tegen wind- energie, maar op deze plek zo dicht bij de bewoning en bebouwing is voor mij onaanvaardbaar. De 
grote reuzen van turbines past totaal niet in het landschap. In het zelfde gebied een paar kilometer verderop is geen bewoning 
en of bebouwing (enkel een boerderij) en daar zouden de turbines kunnen staan. Een plek waar niemand last van heeft. 

Maar deze optie wordt steeds van de tafel geveegd. ( met  was hier niet over te praten en bij alle inspraak 
avonden lag alles al vast en kon je niet van een inspraakavond spreken. Hoezo democratie?) 

Windpark N33 verstoort het open landschap en het woongenot van de mensen waarvan er sommigen al jaren wonen. 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen om milieuaspecten als 
geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar ook om steeds maar weer visueel 

geconfronteerd te worden methetmassalc pillk. De grote massa van.dit park vraagt omeen veel.�otcre.�Sti,\nd tot.de 

bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit 
uitgangspunt echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. De provincie Groningen 
heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid als 'grootschalig open landschap'. Met dit 
voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling 

van dit gebied, doet sterk afbreuk aan het karakter ervan en verstoort heel erg zeer ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in windparken, maar ook in 
zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik 
vind dat de daarvoor benodigde windparken moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder 
voor de bevolking opleveren. Ook vind ik dat de bewoners moet mede profiteren van zo'n park en dat niet alleen een handje 
vol mensen er zeer rijk van worden. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de gevolgen van aardbevingen 
door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat nu al aan. De problematiek wordt door de komst 
van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de 

plannen voor een windpark al een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we 
in een negatieve spiraal terechtkomen. Scholen krijgen te maken met steeds minder leerlingen. Jonge gezinnen trekken weg. 
Steeds meer mensen raken hun baan kwijt en komen in moeilijke situaties terecht. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een gebied langs de N33 heeft 
aangewezen voor windenergie. Er zouden toen molens komen met een hoogte van ongeveer 20 meter en dat is niet te 
vergelijken met de reuzen die er nu moeten komen. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke invloed de plannen hebben 
op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld 
door het niet kunnen verkopen van een woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 
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Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin adviseert de commissie MER 
in het definitieve MER enkele opstellingen uil te werken uitgaande van plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De 
toepassing van de best beschikbare lechn ieken en turbineklassen zou er toe kunnen leiden dal er minder turbines geplaatst 
hoeven te worden terwijl de capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER 
informatie over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 
Dil tussenadvies ademt deels dezeltèle reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind dat er te weinig met dit 
advies gedaan is. 

Ik wil antwoord op de volgende vragen: 

Waarom deze locatie en niet een andere? 

Waarom niet een andere vorm van opwekking van energie ( zonne-energie of waterkracht centrale) 

Waaruit blijkt dal een andere vonnis onderzocht? 

1 loe zit hel met de schade vergoeding? Krijgen de bewoners geld om hun huizen te gaan voor zien van extra geluidsisolatie? 

Krijgen de bewoners compensatie bij verkoop van hun huis? 

Bij gezondheidsklachten. Wie gaat deze kosten betalen? 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Het 
ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke. landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen 
voor ons gebied en daarmee ook voor mij, dat ik u met nadruk verzoek om uw plannen ter herzien. 

l loogachtend. 

•
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Veendam, f- /[ }_p// 

Aan Zijne Excellentie de minister van Economische zaken, 0 8 NOV 2016 

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van grote windmolens langs de N33 dienen wij een 
zienswijze in tegen het Windmolenplan N33. 
Het is een tekortkoming: Het betreffende MER rapport is op de site van het ministerie EZ niet te 
vinden 
In de eerste plaats zijn wij van mening dat de geplande windmolens te dicht bij de woonbebouwing 
van de gemeente Veendam c.q. de inliggende dorpen staan. Overlast zoals geluid en slagschaduw zijn 
als gevolg daarvan niet uit te sluiten. 

In de tweede plaats vinden wij dergelijke grote windmolens planologisch gezien niet passend in het 
Veenkoloniale landschap. De molens staan scheef of haaks geplaatst op de unieke landschapsstructuur 
van wijken en sloten in dez:e omgeving. 

Deze zienswijze lichten wij nader toe met de volgende argumenten: 

Het plan om langs het industriegebied aan de N33 windmolens van ca. 30 meter hoogte te 
plaatsen dateert van begin jaren negentig. De provincie heeft dit destijds in haar Provinciaal 
Omgevingsplan opgenomen in het kader van energieopwekking voor de industrie. De tijden zijn 
echter veranderd. De geplande windmolens zijn nu ca. 150 meter hoog, tot 200 meter 
tiphoogte. Ter vergelijking, de Martinitoren is slechts 97 meter hoog. De geplande totale 
energieopwekking is nu boven de lOOMW en valt daarmee onder de Rijksregeling. 
Als gevolg daarvan voegden een aantal energiemaatschappijen de daad bij het woord en legden 
concessies vast met grondeigenaren. Daarmee is in hoofdzaak de locatie zowel financieel m.b.t. 
planschade als ook m.b.t. de zeggenschap van gemeenten en het draagvlak van de bevolking 
op slot gezet. Een planmatige inschattingsfout is hierop zonder meer van toepassing. Dit had 
hersteld kunnen worden, echter tot op heden zonder resultaat. 
Wij, bewoners van Veendam en omstreken, zullen als de zon schijnt last hebben van 
slagschaduw. Daarnaast met name 's avonds en 's nachts last hebben van een hinderlijk licht 
en laag frequent geluid. Ook is er sprake van aantasting van de woonomgeving waardoor het 
risico op een verlaging van de verkoopprijs van onze woningen in het verschiet ligt. 
Compensatie van deze overlast in financiële zin weegt hier bij lange na niet tegenop. 
Daarnaast zullen de Windmolens een onaanvaardbaar effect hebben op de structuur van en het 
zicht op het Veenkoloniale landschap. Van bovenaf is duidelijk de Veenkoloniale structuur met 
wijken en kanalen, ontstaan in de periode van vervening, te herkennen. Het plaatsen van 
windmolens in dit landschap zal planologisch gezien afbreuk doen aan dit historisch unieke 
karakter. 
Kortom, het draagvlak vanuit de bevolking voor dit plan ontbreekt. De generatie na ons in 
Veendam zal worden gedomineerd door dit "Kampdrama". Plaatsing van dergelijke windmolens 
zo dicht bij woonbebouwing en in een planologisch uniek landschap is daarom onverantwoord 
en vooral ondoordacht. Er zijn aan provincie en Rijk verschillende alternatieve locaties 
aangereikt, echter zonder resultaat. 

Graag zouden we zien dat alternatieven m.b.t. locatie en/of andere vormen van energiebronnen alsnog 
nader worden onderzocht. 

Naam en adres: 

Haoc.it ening. 
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0 B NOV 2016 

Behandeld door: 

Telefoon: 

   (voorzitter DRM) 
0598-620690 

Onderwerp: Zienswijzen op Windpark N33 

Geachte heer/mevrouw, 

DcrpsRcxx:M.ir>Jcrd:n1 

Dorpsraad Muntendam 

secretariaat: 

  

  
info@dorpsraadmuntendam.nl 

www.dorpsraadmuntendam.nl 

Hierbij geeft de DRM ( DorpsRaadMuntendam) haar zienswijze op het voornemen tot 

realisatie van Windpark N33. 

Parkopstelling 
In de plannen is voor een parkopstelling gekozen. In onze optiek zou een lijnopstelling 

beter tot zijn recht komen en meer rendement geven, mits voor de juiste opstelling 

wordt gekozen. Door het zogenaamde zog-effect zal het rendement een stuk lager 

uitvallen in een parkopstelling. 

In Oost-Groningen, het gebied waar de molens gepland staan, waait de wind overwegend 

uit het Zuid-Westen. Het beste rendement verkrijgt men door de molens in een 

lijnopstelling te plaatsen, vanaf het klaverblad A7 /N33. Het dorp Meeden, dat bij een 

parkopstelling veel last krijgt, wordt dan meer ontlast van het geluid van de molens en 

van de slagschaduw. 

Daarnaast vragen we ons af wat het nut is van drie molens aan de andere kant van de 

N33. Deze staan los van de rest en behoren in onze optiek niet direct tot de 

parkopstelling. Juist deze drie molens geven extra overlast voor het dorp Zuidbroek. 

Best beschikbare technieken (BBT) 
Het ontbreekt aan een duidelijke uitleg/omschrijving wat hieronder wordt verstaan. Dit 

heeft tot gevolg dat een ieder er een eigen invulling aan geeft, met de mogelijkheid dat 

dit gebeurt al naar gelang men de uitkomst graag ziet. Voor de DRM houdt de BBT in: 

het grootste rendement per molen, met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving. 

Dit kan gerealiseerd worden door een lijnopstelling in plaats van een parkopstelling en 

door het gebruik van een ander type molen als waar in de berekeningen en prognoses 

rekening mee is gehouden. 

Type molen 
In de berekeningen en prognoses worden verkeerde aannames geprojecteerd. Er wordt 

rekening gehouden met een parkverlies, veroorzaakt door ZOG, van slechts 15%. Dit zou 

door analogie van data, opgebouwd in een periode van plusminus 20 jaar bij twee 



Deense windmolenparken, geen 15% maar in de orde van grootte van 35 tot 45% 

moeten liggen. De data die in die periode werden opgebouwd bestonden onder meer uit 

uit de windrichting, windsterkte, tijdsduur van beide en het rendement dat hiermee werd 

behaald. Het lijkt ons een beter en betrouwbaarder manier van werken dan andere 

rekenmodellen. Dat we hierin niet alleen staan bewijst het feit dat meerdere specialisten 

en wetenschappers dankbaar gebruik maken van de voorhanden data. De berekeningen, 

waarbij de uitkomst op 15% zat, doet dus totaal geen recht aan de praktijk. Mogen we 

hieruit concluderen dat de berekeningen sturend richting een wenselijke uitkomst zijn 

geweest? Tot op dit moment mogen er meerdere types geplaatst worden, dit wordt als 

onwenselijk ervaren gezien de verrommeling . 

4.2 Megawatt molen 

In de berekeningen wordt een lijst gepresenteerd met molens uit de 3-5 Megawatt range. 

Aan de molens in de 5-8 Megawatt range wordt onbegrijpelijke wijze geen aandacht 

besteed. De 3-5 MW molen, de E126EP4, is van producent Enercon. Deze firma levert 

ook E126, met exact dezelfde hub-hoogte en rotordiameter. De hub-hoogte bedraagt 135 

meter en de rotordiameter 126 meter. 

Het grote verschil ligt in het feit dat de E126 een significant beter rendement oplevert en 

wel 7.5 MW t.o.v. 4.2 MW voor de E126EP4. Hierdoor kan de afgesproken hoeveelheid 

van 120 MW behaald worden met slechts 16 molens. Dus een wezenlijk verschil, geen 35 

maar slechts 16 stuks. Er is geen duidelijkheid/inzicht waarom er niet voor de best 

presterende molen is gekozen. Is dit een financieel aspect? Mocht dit zo zijn, dan wordt 

geld belangrijker dus dan het welzijn en gezondheid van de mens. Daarnaast geven 35 

molens meer verrommeling van het landschap. 

Financieel Aspect 

De kosten voor de aanleg van een park met 35 molens zal altijd hoger uitvallen dan voor 

een park met 16 stuks. Naast de aanschaf van molens komen er andere zaken kijken. De 

molens zullen voor rekening komen van de initiatiefnemers. We kunnen ons niet 

voorstellen dat de7.5 MW variant 2x meer kost dan een van 4.2 MW. Dus moet er iets 

anders aan de beslissing ten grondslag liggen. Transparantie zou in deze uitkomst 

bieden. 

Zoals in de bovenstaande alinea reeds genoemd zijn er andere zaken, die van invloed 

zijn op de kosten voor de aanleg. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de ontsluiting 

van het terrein, infrastructuur, funderingen, onderhoud aan de molens en 20 jaar lang 

een vergoeding voor de windboeren. Meerdere kosten die de prijs van een 

windmolenpark opdrijven. 

Om de kosten voor de consument beheersbaar te houden krijgen producenten een 

subsidie. 

Wanneer men met 35 molens meer kosten maakt zal er ook meer subsidie moeten 

worden verstrekt door het rijk. Let wel, dit zijn wel onze belasting centen. Dus is het 

zaak de kosten zo laag mogelijk te houden en het rendement zo hoog mogelijk. De 

burger heeft het recht dat er op een verantwoorde wijze wordt omgesprongen met het 

belastinggeld. 
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Waardedaling 

De provincie Groningen is zo langzamerhand verworden tot een wingewest, betreffende 

het voorzien van energie aan landgenoten buiten onze provinciegrens. De revenuen 

komen veelal voor het grootste gedeelte ten goede aan anderen, terwijl de sores wordt 

afgewimpeld op de Groningers. 

De aardgasproblematiek is hiervan een duidelijk voorbeeld. Daar bovenop komen nu de 

windmolens, terwijl hiervoor bij het grootste gedeelte van de bevolking totaal geen 

draagvlak bestaat. We worden in den lande al aan gesproken op deze zaken. De 

gedachte leeft dat heel Groningen in de sores zit, alles vol zit met scheuren en de 

bodemdaling niet te stuiten is. Het maakt niet uit waar je in de provincie woont en of 

binnen of buiten het contourengebied woont. Een buitenstaander heeft geen notie van 

wat er zich hier precies afspeelt, maar rekent je af op een beeld dat wordt geschetst door 

de media. En dan nu ook nog eens de windmolens erbij. 

Mede door al deze negatieve invloeden staat de huizenverkoop onder druk en is de 

woningwaarde gedaald. Dit grijpt hard in op de gemoedsrust en geeft het gevoel als 

tweederangs burger gezien te worden. 

Sociale tegenstellingen 

De een de lusten, initiatiefnemers en windboeren, de ander de lasten, iedereen die op 

wat voor manier nadeel ondervindt van een windmolenpark. In een van de buitendorpen 

van onze gemeente ondervinden ze het meeste last van het geplande park. Hier zijn de 

tegenstellingen, tussen bevolking en windboeren ook het grootst. De windboeren spinnen 

garen in deze situatie, daar ze ieder jaar fors gecompenseerd worden. In sommige 

gev�llen heeft dit er toe geleid dat ze met de nek worden aangekeken, niet alleen de 

boer zelf maar het hele gezin. De schoolgaande kinderen worden hier ook op 

aangesproken op de school door de medeleerlingen. Er ontstaat een tweespalt in het 

dorp. 

Het gaat zelfs zover dat een persoon of een groep de landerijen van boeren hebben 

gesaboteerd door hier voorwerpen in te gooien, waarop de oogstmachines stuklopen. Dit 

is niet goed te praten, maar blijkbaar is de tijd voor overleg verstreken en grijpt men 

naar dit soort middelen. Dit is een indicatie hoe ongewenst de komst van het 

windmolenpark wordt opgevat door de bevolking. Het dorp stond bekend om zijn 

saamhorigheid. Er is dusdanig veel gebeurd waardoor groepen niet meer met elkaar door 

een deur kunnen. En zo gaat dorpsgemeenschap naar de knoppen. Veroorzaakt door een 

windmolenpark op een verkeerde plaats, te dicht op de bebouwing. Jaarlijks gaat er€ 1.4 

miljoen naar de windboeren en volgens de gedragscode Nederlandse Windbranche € 

120.000 naar de inwoners. Dit laatste is niet per persoon, maar bedraagt een 

compensatie voor alle personen die hier volgens de regels aanspraak op kunnen maken. 

Er wordt gesproken over een gebiedsfonds waarin dit bedrag gestort zou kunnen worden. 

Dit is een onzalig idee en wanneer het op die manier uitgevoerd wordt een klap in het 

gezicht van de personen die het meeste last ondervinden. Degenen die de meeste, 

aangetoonde, overlast ervaren moeten het hoogst gecompenseerd worden 

Locatiekeuze 

Een van de uitgangspunten bij het bepalen van de locatie, in dit gebied, was windenergie 

te koppelen aan industrie. Zo is het destijds ook opgenomen in de Structuurvisie Wind op 
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Land. Geconstateerd wordt dat het geplande windpark grotendeels ligt buiten, de door u 

en de provincie, op kaarten aangegeven gebied. Hiermee vervalt dit uitgangspunt en is 

de rechtsgeldigheid in het geding. Er worden dus in feite molens geplaatst op plaatsen 

die hiervoor niet zijn aangewezen. 

Windenergie op land 
Minister Kamp van EZ heeft de volgende uitspraak gedaan: Het is wereldwijd nog niet 
eerder voorgekomen dat een windpark tegen zulke lage kosten kan worden 
gebouwd. Het betreft hier het windpark op zee bij Borsele. Het park kan voor€ 2. 7 

miljard minder gerealiseerd worden dan beraamd. Verder is het opmerkelijk dat volgens 

berekeningen het park waarschijnlijk 22.5% meer rendement oplevert dan een 

vergelijkbaar park op land. Cijfers om van te smullen en een reden om energieopwekking 

op land kritisch te gaan bekijken. Het moet niet bij kijken blijven, maar men moet de 

conclusie trekken dat energieopwekking op land achterhaald is en dat men beter en 

goedkoper kan produceren op zee. Regeren is vooruitzien. Niet alleen vooruitzien maar 

ook bijstellen en niet langer vasthouden aan achterhaalde principes. Wordt het geen tijd, 

met deze kennis, dat Windmolenpark N33 van tafel gaat en verder wordt gegaan met 

ontwikkelen van parken op zee? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedoold. 

Windparken versus zonneparken 
De conclusie is getrokken dat energieopwekking middels windparken zo goed als 

uitontwikkeld is. Hogere opbrengsten in de toekomst zullen, door beperkte innovaties, 

marginaal zijn. Innovaties op het gebied van zonnepanelen zien er hoopgevend uit, de 

rendementen komen steeds hoger te liggen. Is de vraag gerechtigd waarom we niet 

meer oog hebben voor deze vorm van energieopwekking? Waarom investeren we niet 

meer in zonneweiden op land of water? Op water geeft nog een beter rendement door de 

weerspiegeling. Dit ligt in de orde van grootte van 25% Geen kapitalen investeren in 

geldverslindende projecten, maar investeren in innovatieve ontwikkelingen binnen het 

spectrum van opwekking middels zonnepanelen. 

Zonneweides roepen veel minder of zelfs helemaal geen weerstand op onder de 

bevolking. Worden ze omzoomd door begroeiing kunnen ze voor een groot gedeelte en 

zelfs helemaal aan het oog worden onttrokken. Dit al naar gelang men de hoogte van de 

begroeiing laat komen. De panelen worden geplaatst op lage stellages waarbij er nog de 

mogelijkheid bestaat de ruimte eronder voor activiteiten op het gebied van veeteelt te 

benutten. 

Over twintig jaar 
Zoals al eerder gememoreerd: Regeren is vooruitzien. 

Wat gebeurt er met de molens wanneer ze niet meer in gebruik zijn? En niet alleen met 

de molens maar tevens met bijvoorbeeld de funderingen, de infrastructuur en met alles 

wat er op dit moment nodig is om de molens te laten werken. Is hier over nagedacht en 

is dit ook in een of ander kostenplaatje zichtbaar? Wie wordt er verantwoordelijk voor het 

ruimen en niet onbelangrijk wat gaat dit kosten? Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ze in 

de toekomst aan hun lot worden overgelaten of dat we de verantwoordelijkheid 

doorschuiven. 
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Hoogachtend, 

Namens de Dor aad tendam 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33 . 

Datum: 7- 11- J.ot6 

Geachte heer/mevrouw, 

0 B NOV ZOlR 

U heeft vanaf30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor 
Windpark N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen 
in de gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze 
omgeving onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de 
turbines en de grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet 
alleen om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele 
grenzen blijft, maar ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het 
massale park. De grote massa van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de 
bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de 
uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter 
hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige 
openheid. De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit 
gebied aangeduid als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt 
deze openheid volledig teniet gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling 
van dit gebied, doet sterk afbreuk aan het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden 
gevonden in windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister 
is verplichtingen aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor 
benodigde windparken moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en 
geen hinder voor de bevolking opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste 
gaan van de leefbaarheid in de dorpen. Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een 
beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio dusdanig veel plannen voor de opwekking van 
zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een 
leefklimaat nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op 
dit moment ervaren bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de 
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plannen voor een windpark al een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners 
zullen ons gebied mijden, zodat we in een negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan 
ook ten koste van de regionale en lokale economie. Daarnaast ontwrichten de plannen de 
samenleving, er is omnin in de dorpen ontstaan en sprake van polarisatie. De overheid heeft 
nagelaten om vooraf te proberen een brede maatschappelijke instemming te verkrijgen van 
alle bewoners van het gebied; nu verkrijgen enkele landeigenaren de lusten, de overige 
bewoners de lasten! Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de 
leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden 
een gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie 
koppelen aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. lk 

constateer nu dat het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de 
provincie als door u, op kaarten is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor 
mij aanvaardbare argumentatie gaat u windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn 
aangewezen. Als toch afgeweken wordt van het aangewezen gebied had breder onderzoek 
moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een dergelijk windpark. De aanwezigheid van 
een schakelstation voor distributie van electriciteit - prima passend in de plannen voor afzet 
van de opgewekte energie- lijkt het dorp nu dubbel parten te spelen. Naast de 
electriciteitsmasten nu ook nog de windmolens. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over 
welke invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten 
ontbreken totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen 
verkopen van een woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken 
uitgaande van plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best 
beschikbare technieken en turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines 
geplaatst hoeven te worden terwijl de capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. 
Ook mist de commissie in het MER informatie over mogelijkheden om de lichthinder door 
nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. 
lk vind dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een 
goede ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook 
voor mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 6-11-2016 

Geachte heer/mevrouw, 

0 8 NOV 2016 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park nog aanzienlijk verder aangetast. Verdergaand dan 
de aantasting van mijn woongenot al door te wonen in een van de aardbevingsgemeente door de 
gaswiflnffig. Het gaat hierbij niet alleen om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze 
binnen acceptabele grenzen blijft, maar ook om het steeds maar weer visueel geconfronteerd te 
worden met het massale en gigantische hoge windpark en het chaotisch niet gesynchroniseerd draaien 
van de wieken. Dit laatste maakt dat naast dat een beweging in een ooghoek die al alle aandacht 
vraagt, de bewegingen van de vele wieken binnen de horizon cirkel om aandacht schreeuwen en dit 
windpark dus als een erg onrustig en aandacht trekkend beeld ervaren zal worden. Een wandeling door 
het dorp naar slager of kruidenier kan niet zonder vele keren de bovenste delen van een deel van het 
windpark inclusief vele draaiende wieken te hebben gezien en misschien ook te horen afhankelijk van 
de windrichting. De grote massa en impact van dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de 
bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de 
uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld juist ter hoogte 
van Zuidbroek. 

Ook ligt Zuidbroek pal westelijk van het geplande windpark met een hoogte van de draaiende wieken 
tot 200 meter. Dit geeft slagschaduw bij zonopkomst en heldere hemel en tot hoelang daarna op de 
bewoonde bebouwing in Zuidbroek? Juist in de vroege ochtend bij de lichtste slaap van de bewoners 
een knipperend gegarandeerd wekkerlicht. Een groot deel van de inwoners van Zuibroek zal zwaar 
moeten verduisteren bij alle slaapkamer ramen op het oosten, noordoosten en zuidoosten, om nog een 
goede nachtrust te kunnen hebben. Tevens geeft deze extra verduistering een benauwend en 
opgesloten gevoel voor velen die hierin moeten slapen. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Tot hoeveel kilometer om het gehele windpark heen geven de pijlers, gondels en wieken een 
enorme horizonvervuiling? En hoe ver zijn de knipperende lichten boven op de gondels bij nacht nog 
te zien? Kortom: het windpark N33 past niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot nog verder. 
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Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, en/of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de eventueel daarvoor benodigde 
windparken moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de 
bevolking opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in 
de dorpen. Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief voor op land. 
Inmiddels zijn er in onze regio dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze 
een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de te behalen doelstelling en het windpark overbodig lijkt 
te worden. 

Mijns inziens is windenergie voor op zee en zonne-energie voor op land. Zo geven beiden de minste 
overlast in een zeer dicht bevolkt Nederland met nog maar enkele open landschapsgebieden en een 
zeer kwetsbare natuur. Waarbij ook komt dat de natuur aantasting van een windpark op land zeer veel 
ernstiger is dan op zee. 

Onze regio is meer dan genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar al sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning en bodemdaling. Waar ook zout gewonnen wordt uit 
de bodem vlakbij (Nedmag Veendam) met als gevolg bodemdaling en milieuproblematiek. Al deze 
factoren tasten het woon- een leefklimaat nu al hevig aan. Het gebied en de dorpen worden ook 
doorsneden door de A 7 en N33. De problematiek voor de bewoners wordt door de komst van een 
windpark nog extra versterkt. Op dit moment ervaren bewoners al zeer veel problemen met de verkoop 
en restauratie bevingschade van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al een negatief 
effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied vrijwel zeker mijden, zodat we in een 
negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat zwaar ten koste van de leefbaarheid! 

We voelen ons al meer dan genoeg onheus behandeld door de overheid die slechts mondjesmaat 
luistert en gehoor geeft aan de bewoners in dit gebied en hun problematiek. 

De minister en de politiek zouden zich moeten inzetten om juist moreel het goede te doen voor de al 
zwaar getroffen bewoners van dit gebied, door geen extra aanslag op dit gebied te doen met een 
windpark. 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij ernstige willekeur. Zonder argumentatie gaat u windturbines plaatsen 
op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van het aangewezen gebied 
had er een nieuw en zeer breed onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een dergelijk 
windpark. Waarbij dus ook alle alternatieven als plaatsing op zee en zonne-energie niet op voorhand 
worden afgewezen. Ik meen dat dit onderzoek er alsnog dient te komen omdat de inzichten en de 
ontwikkelingen zowel maatschappelijk als technisch evident aan het schuiven zijn. 

Ook het idee dat iedere provincie zijn aandeel moet leveren aan de windenergie doelstelling is in het 
licht van de aardgas problematiek in Groningen een gotspe. Alsof Groningen nog niet genoeg heeft 
gedaan en nog steeds doet en zal moeten doen, aan de energie behoefte van Nederland en zelfs de 
buitenlandse gecontracteerde afuemers. Compleet met alle zware negatieve gevolgen daarvan voor 
Groningen en zijn bewoners ook de komende tientallen jaren nog. 
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Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, geluidsoverlast en de onrustige aandacht vraging en vasthouding door de bewegingen en het 
knipperende licht van het windpark zijn sterk aanwezig en mogen niet worden onderschat. De 
woonomgeving veranderd ingrijpend en v.oor altijd. Voor de tweede keer in korte tijd. Menterwolde 
wordt en blijft dan het dorp van de aardbevingen en de windmolens. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische en psychische gevolgen voor ons gebied en zijn 
inwoners en daarmee ook voor mij, dat ik u indringend verzoek om uw plannen op z'n minst te 
herzien en vanuit een moreel standpunt, geheel af te blazen. 

Handtekening:

Adres· 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp inpassingsplan Windpark N33. 

Geachte heer/mevrouw, 

0 B NOV 2016 

Hierbij geven wij een zienswijze op het door u in de periode van 30 september tot en met 10 
november 2016 ter inzage gelegde ontwerp inpassingsplan Windpark N33. 

Zowel door de gemeenteraad van Menterwolde, als door ons is op 31 maart 2016 een reactie 
ingebracht op het voorontwerp inpassingsplan. Het stelt ons teleur dat, behoudens een 
aanpassing om in elk geval in het noordelijk gebied gelijksoortige turbines te plaatsen, geen 
rekening met onze reactie is gehouden. Wij hebben u in onze reactie op het voorontwerp 
inpassingsplan voldoende duidelijk gemaakt hoe wij denken over het plan om in dit gebied 
een windpark te realiseren. Voor dit windpark bestaat geen draagvlak en de impact van dit 
plan op de dorpen en omgeving is te groot. 

Wij zijn van mening dat het ontwerpplan niet voldoet aan de eisen van goede ruimtelijke 
ordening. De argumenten daarvoor vindt u in het vervolg van de zienswijze. 

Koppeling met industrie. 

Het windpark is oorspronkelijk in deze omgeving geland omdat de provincie Groningen 
windenergie als een industriële activiteit ziet en daarom in elkaar opvolgende 
omgevingsplannen een strook langs de N33 heeft aangewezen voor een windpark om 
windenergie hier te koppelen met industrie. Met dit beleid streeft de provincie tevens naar het zo 
veel mogelijk vrijhouden van grootschalige open gebieden. In het voormalig provinciaal beleid was 
het gebied ten westen van de N33 aangewezen als zoekgebied voor bedrijventerrein. In de 
structuurvisie Wind op Land ((SvWOL) is het oorspronkelijk door de provincie aangewezen 
gebied overgenomen. 

In de recent vastgestelde provinciale omgevingsvisie is het noordelijk deel van het gebied ten 
westen van de N33 niet meer bestemd voor vestiging van industrie of bedrijven, waardoor de 
oorspronkelijke argumenten, waarom juist hier een windpark moest komen, zijn verdwenen. 
Het onlosmakelijk verband tussen industrie en windpark bestaat niet meer. 

Om het belang dat de provincie hechtte aan de koppeling tussen industrie en windenergie aan 

te tonen, verwijzen wij naar het Advies over reikwijdte en detailniveau van het 
milieueffectrapport van 22 december 2011, waarin wordt gesteld (blz. 2): 

'De provincie en de gemeenten Veendam en Menterwolde zitten niet op één lijn waar het gaat 
om de beoogde locatie langs de N33. Volgens de gemeenten Menterwolde en Veendam zijn 
locaties beschikbaar die bij een vergelijkbaar opgesteld vermogen minder hinder 
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veroorzaken. De provincie acht deze locaties echter ongeschikt omdat ze niet voldoen aan 
haar uitgangspunt om windenergie te koppelen aan industrie. " . 

Ook uit het in ontwerp inpassingsplan opgenomen beoordelingskader blijkt het belang dat 
wordt gehecht aan de koppeling met industrie. Dit blijkt uit de volgende passage: 

"De locaties zijn beoordeeld aan de hand van criteria die zijn benoemd in het provinciale 
beleid van Drenthe en Groningen. Als een locatie ligt in een gebied dat aansluit bij 
infrastructuur en/of industrie en niet in een gebied ligt dat gekenmerkt wordt door openheid, 
scoort de locatie het hoogst. " 

Wij constateren dat het oorspronkelijk aangewezen gebied binnen deze criteria zou passen. 
Nu is de aansluiting bij infrastructuur gering, de koppeling met industrie niet aanwezig en ligt 
het park in een gebied dat gekenmerkt wordt door openheid. Het gebied ten noorden van 
Meeden is in de recente provinciaal omgevingsvisie zelfs (opnieuw) aangewezen als 
grootschalig open landschap. 

De locatiestudie die in het MER is opgenomen voldoet niet als kader voor deze planvorming. 
De locatiestudie gaat onder meer uit van aanwezige of toekomstige industrie, wat niet het 
geval is. Bovendien richt de studie zich op de lijnopstelling binnen het oorspronkelijke 
gebied. 

Wij concluderen op basis van het vorenstaande dat de locatie van windpark N33 willekeurig 
is en niet beleidsmatig en inhoudelijk is onderbouwd. Het enige argument om juist hier in een 
strook langs de N33 een windpark te realiseren was de combinatie met industrie. 

Windpark grotendeels buiten het in SvWOL en provinciale omgevingsvisie aangewezen 
gebied. 

De huidige plannen liggen grotendeels buiten het door de provincie aangewezen en in de 
SvWOL opgenomen gebied. Voor het verschuiven van het windpark in oostelijke richting 
wordt ons inziens ten onrechte het advies van de commissie MER aangehaald. De commissie 
heeft geadviseerd om een integrale visie te ontwikkelen voor windenergieprojecten in het 
Drents-Gronings veenkoloniale gebied en te beoordelen of een onderzoek in het kader van de 
locatieafweging aanleiding geeft tot een andere begrenzing van het plangebied. Het gaat 
hierbij met name om de aspecten cultuurhistorie en landschap. Juist op basis van landschap 
scoort de lijnopstelling langs de N33 (variant 1) het best. Het advies van de commissie kan 
geen legitimatie zijn voor een verplaatsing van het plangebied. 

Ook in de onlangs vastgestelde Omgevingsvisie blijft de provincie uitgaan van de relatief 
smalle strook langs de N33, terwijl op het moment van vaststelling van deze omgevingsvisie 
het voorkeursalternatief al voldoende duidelijk was. Alleen de strook langs de N33 is op de 
plankaart, behorende bij de omgevingsvisie aangewezen als concentratiegebied grootschalige 
windenergie, waarbij slechts een kanttekening in de legenda wordt gemaakt dat het 
concentratiegebied N33 kan gewijzigd worden door uitkomst van het Rijksinpassingsplan. 

Het beleidskader waarom juist hier een windpark moet komen ontbreekt. De eerdere 
aanwijzing in de provinciale omgevingsvisie is de basis voor aanwijzing in de SvWOL, 
terwijl vervolgens alle uitgangspunten waarop de aanwijzing is gebaseerd worden genegeerd. 
Er is hier geen sprake van een inhoudelijke afweging, maar veel meer van 
gelegenheidsplanologie om iets mogelijk te maken. 

Landschap. 
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Volgens het inpassingsplan worden de effecten op het landschap acceptabel geacht. Wij delen 
deze conclusie niet.Wij voelen ons daarbij mede ondersteund door de criteria die in het MER 
zijn gehanteerd bij de vergelijking van verschillende mogelijke locaties voor windparken. Wij 
citeren uit hetMilieueffectrapport Windpark N33 Bijlage 2 Locatieonderbouwing, 
12 december 2015, blz. 11. ·Gebieden met kernkarakteristiek openheid en die niet aansluiten 
aan bij infrastructuur en/of industrie scoren volgens deze criteria op het aspect landschap 
negatief" Dit windpark ligt in een grootschalig open gebied en sluit niet aan op industrie, 
terwijl bij de vorm van dit park de aanwezigheid van de N33 niet van betekenis is. 

Wij wijzen eveneens op de planMER behorende bij de SvWOL, waarin voor het gebied N33 
het horizonbeslag en de grootschalige openheid als nadrukkelijk aandachtspunten zijn 
benoemd. Evenals de constatering dat het gebied beperkt is (alleen plaatsing langs 
infrastructuur) en de begrenzing van het gebied weinig ruimte geeft voor alternatieven. 

De openheid van het gebied te noorden van Meeden is een kernkwaliteit. Zoals eerder 
aangehaald is het gebied ook als zodanig in het provinciaal omgevingsplan aangewezen. Deze 
grootschalige openheid wordt door het windpark aangetast. Wij zijn van mening dat als er op 
deze locatie gekozen wordt voor windenergie, een lijnopstelling langs de N33 de beste 
mogelijkheden in zich heeft. 

Wij zijn verder van mening dat indien er gekozen wordt voor blokvormige opstellingen het 
onderhavige gebied hiervoor zeker niet geschikt is. De echte lege gebieden in de provincie 
Groningen komen veel meer voor een dergelijke benadering in aanmerking. Dit standpunt 
spoort met de visie Nieuwe Energie. 

Maatschappelijke en economische gevolgen. 

Het windpark wordt gerealiseerd in een regio die sterk onder druk staat. Er in sprake van 
krimp en bovendien wordt het gebied geconfronteerd met de gevolgen van aardbevingen door 
gaswinning. Een windpark maakt het gebied nog minder aantrekkelijk om daar te wonen, 
waardoor de gevolgen van de krimp en aardbevingen worden versterkt. Zelfs nu er alleen nog 
maar sprake is van een windpark, heeft dit al negatieve gevolgen voor de woningmarkt en de 
lokale economie. 

Voor het windpark bestaat nagenoeg geen draagvlak. De plannen zorgen nu al voor 
maatschappelijke onrust. Er bestaat grote onvrede over de manier waarop deze plannen 
worden doorgezet. In de dorpsgemeenschappen is sprake van polarisatie. Burgers voelen zich 
niet serieus genomen. 

U bent bij motie door de Tweede Kamer opgeroepen om een maatschappelijke kosten
batenanalyse uit te voeren voor energieopwekking uit zon en wind op land. Wij verzoeken u 
hieraan ook bij dit windpark gevolg te geven. 

Het gebrek aan draagvlak en de al bestaande en verwachte maatschappelijke gevolgen zijn zo 
overduidelijk dat hiermee de maatschappelijke uitvoerbaarheid niet is aangetoond, dit geldt 
ook voor de economische uitvoerbaarheid, die eveneens niet inzichtelijk is gemaakt. 

Alternatieven. 

Zoals hiervoor omschreven vinden wij dat het Windpark zoals opgenomen in het ontwerp 
inpassingsplan er niet moet komen. Wij zijn voorstander van de toepassing van duurzame 
energie. We hebben er begrip voor dat windenergie hier een onderdeel van is, echter niet op 
de wijze zoals nu voorgesteld. In dit gebied zien wij bovendien volop kansen in de 
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ontwikkeling van zonne-energie. In onze gemeente en in de regio bestaan inmiddels zoveel 
concrete plannen, dat die een substantiële bijdrage aan de opwekking van alternatieve energie 
kunnen leveren. Hiervoor bestaat wel draagvlak. Wij vragen u het plan te herzien in de 
richting van een betere mix van duurzame energie. U geeft daarbij gevolg aan de motie van de 
Tweede kamer, die u heeft opgeroepen om alternatieven zoals zonneparken volwaardig mee te 
wegen in de verdere besluitvorming rond duurzame investeringen die een grote impact op 
landschap en omwonenden hebben. 

Mocht u toch van mening zijn dat er ondanks ons standpunt toch een windpark moet worden 
gerealiseerd, dan verzoeken wij u het plan aan te passen, zoals in het vervolg van deze 
zienswijze omschreven. 

Afstand tot woonkernen. 

Wij vinden de afstand tot de bebouwing te gering. Door ons en de gemeenteraad is als 
randvoorwaarde een afstand van 2 km bepaald. In uw antwoordnota op de vooroverlegreacties 
zegt u dat ten opzichte van woonkernen een afstand van minimaal één kilometer is 
aangehouden. Wij constateren dat dit niet overal het geval is. Opstelplaats 1 bevindt zich op 
750 meter van de bebouwing, opstelplaats 3 op 870 meter, opstelplaats 22 op 850 meter en 
opstelplaats 26 op 975 meter. Hiervoor hebben wij al aangegeven dat opstelplaats 1 om 
landschappelijke aspecten zou moeten verdwijnen, de geringe afstand tot woonbebouwing 
geeft des te meer aanleiding om deze te schrappen. In uw antwoordnota gaat u alleen in op de 
milieuaspecten, terwijl onze voorwaarde met name is ingegeven om een afstand te creëren 
vanwege het massale karakter van het park. Het gaat daarbij om de ruimtelijke inpassing en 
de beleving van het park. Mede verwijzende naar de landschappelijke effecten willen wij u er 
op wijzen dat indien wordt voldaan aan de milieunormen, dit niet automatisch betekent dat er 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

Gebied ten westen van de N33. 

Volstrekt willekeurig zijn in het gebied ten westen van de N33 drie turbines gepland. Het 
windpark kent aan de noordzijde een harde begrenzing van de A 7 en aan de oostzijde van de 
aanwezige hoogspanningslijn. Het was vanzelfsprekend geweest dat, als de A 7 aan de 
noordzijde de grens is, de N33 de westelijke begrenzing zou vormen. Dit is echter niet het 
geval. In dit gebied zijn niet in lijn van de opstelling ten oosten van de N33 drie turbines 
gepland. Deze turbines zijn onsamenhangend gepositioneerd en hebben geen enkele relatie 
met het gebied ten oosten van de N33. De turbines staan los van het park. In het tussentijds 
toetsingsadvies van de commissie MER geeft de commissie aan dat het vervallen van deze 
drie turbines voordelen voor het landschap heeft. 

Libau zegt hierover in haar advies dat de opstelplaatsen 16 en 22 in hun sterke afwijzing van 
het gekozen grid als storend voor de verschijningsvorm voor het gehele park worden ervaren. 
Wij zijn van mening dat dit eveneens geldt voor opstelplaats 1, die zich bovendien slechts op 
750 meter van nabijgelegen woningen bevindt. 

In uw nota van antwoord maakt u het landschappelijk aspect ten onrechte ondergeschikt aan 
de energieopbrengst. Wij verzoeken u wederom deze drie opstelplaatsen te laten vervallen. 

Minder turbines; kleiner gebied. 

Wie zien mogelijkheden om het gebied waarbinnen de turbines geplaatst worden te verkleinen 
door het toepassen van turbines met een groter vermogen, dan wel een hogere 
energieopbrengst. We roepen u hierbij op er voor zorg te dragen dat de best beschikbare 
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technieken worden toegepast. Zo kan ook tegemoet gekomen worden aan onze wens om een 
afstand van twee kilometer in acht te nemen. In dit geval kan de rij boven Meeden komen te 
vervallen. 

In haar tussentijdstoetsingsadvies van 13 april 2016 adviseert de commissie MER in het 
definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van plaatsing van windturbines 
van circa 4 MW, bijvoorbeeld door de gevoeligheidsanalyse uit te breiden met een model met 
minder turbines. Gevraagd wordt de (milieu-) voor- en nadelen ten opzichte van de varianten 
die uitgaan van de nu doorgerekende 3.2 MW-turbines te beschrijven. 

Uit de aanvulling op het MER concluderen wij dat door een vermindering van het aantal 
turbines het positieve effect op de landschappelijke kwaliteit groter wordt, doordat het 
schaalverschil tussen het cultuurhistorisch en landschappelijk patroon en de landschappelijk 
elementen vergroot wordt. Tevens wordt het effect op de openheid groter en blijkt het 
mogelijk om met name de afstand tot het dorp Meeden te vergroten. Ook zal het aantal 
gehinderden verminderen. Dit pleit er voor om het aantal opstelplaatsen te beperken. 

Het bevreemdt ons dat ondanks de positieve effecten de score in het aanvullende MER niet is 
aangepast. Wij hebben hiervoor geen motivering kunnen vinden. 

In uw afweging op onze reactie op het voorontwerp inpassingsplan noemt u een aantal 
gronden op basis waarvan u het aantal turbineposities niet wilt verminderen. Met name om de 
afname van de totale energieopbrengst en de beschikbaarheid van turbines met een hoger 
vermogen. Uit de aanvulling op het MER concluderen wij dat de afname van de 
energieopbrengst slechts beperkt is. Daarnaast constateren wij dat op dit moment al voor ons 
gebied geschikte turbines met een hoger vermogen op de markt zijn. Het gaat hier om het al 
of niet stimuleren van innovatie. Wij achten de voordelen voor de burgers en landschap 
groter dan de door u - defensief - opgesomde nadelen. 

Mocht het noodzakelijk zijn om de in het inpassingsplan opgenomen instandhoudingstermijn 
van de windturbines aan te passen, omdat mogelijk de zwaardere turbines een langere 
afschrijvingstermijn kennen, dan hebben wij hier geen problemen mee. 

Gebied ten noorden van A7. 

De Commissie MER geeft in haar tussentijds toetsingsadvies in overweging in het definitieve 
MER ook de ( on-)mogelijkheden en milieu voor- en nadelen van plaatsing van windturbines 
ten noorden van Rijksweg A 7 te beschrijven, zodat hierover duidelijkheid ontstaat. Dit advies 
van de commissie sluit aan op onze wens om het park naar het noorden op te schuiven, 
waardoor het park op grotere afstand van het dorp Meeden kan worden gesitueerd. Omdat het 
gebied ten noorden van de A 7 buiten het voor grootschalige windenergie aangewezen gebied 
valt, zowel in provinciaal beleid (POP) als rijksbeleid (SWOL) maakt dit gebied geen deel uit 
van het plangebied voor windpark N33. Daarom heeft u besloten om geen alternatief te 
onderzoeken dat (deels) betrekking heeft op gebied boven de A7 buiten de reikwijdte van het 
MER Windpark N33. 

Wij betreuren het dat u het advies van de commissie MER negeert. Het niet hanteren van de 
A 7 als een harde grens zou kunnen leiden tot een meer aanvaardbaar plan. Wij wijzen u er op 
dat ook de voorkeursvariant grotendeels ligt buiten het in de provinciale omgevingsvisie en 
het in de SvWOL aangewezen gebied. Dit lijkt op willekeur. Wij verzoeken u alsnog 
uitwerking aan het advies van de commissie MER te geven. 
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Tot slot. 

Wij hebben in het voorgaande voldoende onze gevoelens ten opzichte van het voorgenomen 
windpark. Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij grote problemen met dit park op deze 
locatie. Mocht u ondanks onze bezwaren de ontwikkeling van het windpark toch door willen zetten, 
dan dringen wij er bij u op aan rekening te houden met onze wensen. Dit betekent een verkleind park, 
met grotere afstand tot de woonbebouwing. 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 
0 8 NOV 2016 

Betreft: Zienswijze bij MER, inpassingsplan, gekozen VKA, onderliggende 
efficiency- en opbrengstberekeningen, vergunningsaanvragen en 
conceptbeschikkingen van de Gemeentes Menterwolde en Veendam voor het 
Windpark N33 

Samenvatting: 

1. Toepassen rijks coördinatie regeling1 betekent het verdrinken van de 
kritische burger met papier en maakt de zienswijze termijn erg kort. 

Het toepassen van de rijk coördinatie regeling betekent in dit geval dat de 
welwillende/kritische burger door vele duizenden pagina's documenten moet heen 
ploegen. Vervolgens blijkt uit al die pagina's ook nog eens dat hier en daar het 
onderliggende werk slecht of heel erg kwalitatief is uitgevoerd (veel mooie tekst, weinig 
wetenschap). Dat betekent dat deze manier van vorm en inhoud geven alleen al een 
zienswijze waard is en dat de beschikbare termijn van 6 weken op zijn minst aan de 
magere kant is. 

Toepassen rijks coördinatie regeling2 niet terecht, er is sprake van 2 

windparken die ieder voor zich de 100 MW grens niet halen. 

Het toepassen van de rijk coördinatie regeling is niet terecht omdat er sprake is van 
twee aparte elektriciteitsgrids voor respectievelijk het Noord- en het Midden- en Zuid 
deel van het windpark. Daarnaast wordt ook het eenvormigheidsprincipe alleen voor het 
noordelijk deel vastgelegd. Het Midden en Zuidelijk deel heeft vanuit de vergunning ook 
geen eisen wat dat betreft. Tenslotte is de realisatie van de windparken niet per definitie 
in dezelfde periode gepland. Daarmee is er sprake van twee of misschien wel drie aparte 
windparken die allen kleiner zijn dan 100 MW en daarmee vervalt de grond voor het 
toepassen van de RCR. 

2. Windpark-opbrengst en efficiency (in bijna alle documenten gebruikt) 
wordt zwaar overschat. 

Er zijn grove fouten gemaakt bij met name de modelberekeningen van de windpark
efficiency en opbrengst. Op grond daarvan worden ten onrechte de keuzes in en voor 
het VKA in stand gehouden. Sinds kort kennen we de term "sjoemelsoftware" voor 
dieselauto's maar die term krijgt hier een nieuwe betekenis. 

3. Verzoek om een grotere molen door te rekenen is sloppy en kwalitatief 
gebeurd. 

De invulling van het verzoek van de gemeentes via de MER commissie om een grotere 
molen (Enercon E 126 EP4, 4.2 MW) door te rekenen is halfslachtig en weinig doordacht 
gedaan. Er is daarbij namelijk voorbijgegaan aan het feit dat de Enercon E126 sec, 
zonder de toevoeging EP4, met exact dezelfde afmetingen (gondelhoogte 135 mtr, 
rotordiameter 126 mtr) een vermogen van 7.5 MW levert waardoor er in plaats van 35 
(VKA) slechts 16 molens nodig zijn om aan de 120 MW doelstelling te kunnen voldoen. 
Bij 16 molens i.p.v. 27 molens (4.2 MW versie) is ook het park efficiency aanzienlijk 
beter, hoewel nog steeds aanzienlijk lager dan in een N-Z lijn-opstelling. In 2014 heeft 
Tauw in opdracht van de provincie Groningen deze variant al doorgerekend op alle MER 
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aspecten en deze voldeed toen al. (ook Tauw rekent zich overigens voor de efficiencies 
rijk) 

4. Ruimtelijke eenvormigheid in het park niet gegarandeerd. 

De nu voorliggende documenten maken het mogelijk dat de 3 deelgebieden in het 
windpark N33 ieder hun eigen windturbinetype krijgen en dat is strijdig met de 
ruimtelijke eenvormigheid van het windpark die uitgangspunt is in o.a. de MER. 

5. Molens 1, 16 en 22 passen niet in het ruimtelijke concept. 

Conform de regels zoals gehanteerd t. a.v. de ruimtelijke inpassing in de totstandkoming 
van dit plan kunnen de molens 1 , 16 en 22 niet gebouwd worden. 

6. Bouwregels inpassingsplan zorgen voor suboptimale keuze. 

Het inpassingsplan (bouwregels) maakt het onmogelijk om de 120 MW in te vullen met 
minder maar grotere (vermogen) windmolens en dwingt daarmee een minder efficiënt 
windpark af. Ook in vergunningsaanvragen wordt al vooruitgelopen op molens in de 3-5 
MW band en wordt ten onrechte genoemd dat invulling van het VKA met molens uit de 
3-5 MW range de meest efficiënte manier is. 

7. Onvoldoende Best Beschikbare 
ontwerpbeschikkingen. 

Techniek-invulling in de 

Het begrip BBT wordt in de uiteindelijke ontwerpbeschikkingen te eng toegepast. De 
initiatiefnemers worden op geen enkele wijze verplicht voor het windpark en zijn 
omgeving als geheel BBT te realiseren. Dit wordt vervolgens door de gemeenten (die 
daar aanvankelijk op hebben aangedrongen) op geen enkele wijze in het ontwerp 
beschikkingen ook afgedwongen. Ook in de MER en Inpassingsbesluit wordt het wel 
genoemd maar verder volledig in het midden gelaten. 

8. Sectormanagement kent geen invulling of controle mogelijkheden anders 
dan voor externe veiligheid. 

In de externe veiligheid beschouwing wordt een eventueel knelpunt met Gasunie 
opgelost met "sectormanagement". Als het bijvoorbeeld gaat om Geluid of Slagschaduw 
ontbreekt een meetnetwerk en dat betekent dat voor het bevoegd gezag een 
controlemiddel bij oplevering ontbreekt en dat in het geval van terechte overlast 
handhaving controle en handhaving niet mogelijk is mogelijk is. De SER heeft (zie 
uitspraak nationale Ombudsman zeer onlangs) jarenlang de overlast van windparken op 
land gebagatelliseerd en bewust foutieve informatie verstrekt. 

9. Flora en Fauna wet 

De initiatiefnemers hebben zich niet in voldoende mate gehouden aan artikel 2 

(zorgplicht) van de FF-wet. 

10. Natuurbeschermingswet (zaaknummer 280269) 

De initiatiefnemers hebben zich ook hier niet voldoende gehouden aan de invulling van 
het begrip zorgplicht. 

11. Onvoldoende aandacht voor het ALARA beginsel uit de wet 
Milieubeheer. 
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In de ontwerpbesluiten is geen of op zijn minst onvoldoende aandacht besteed aan het 
ALARA beginsel uit de Wet milieubeheer. De keuze van het type windmolen moet 
voldoen aan het ALARA beginsel. 

12. Onvoldoende aandacht voor de einde levensduur problematiek. 

In de ontwerpbeschikkingen worden ten onrechte geen voorzieningen of bankgaranties 
gevraagd voor het moment dat het windpark weer afgebroken moet worden. Dat kan in 
de praktijk tot zeer vervelende situaties gaan leiden (zie Aldel in Delfzijl, kerncentrale in 
Borsele) zeker als blijkt dat de SDE na 15 jaar niet wordt vervolgd. 

Onderbouwing: 

Ad 1: Toepassen Rijks Coördinatie Regeling (RCR) 

Aanvraag vergunning Eekerpolder: 800 pg's; aanvraag vergunning Vermeer Noord: 788 
pg's, aanvraag Midden: 693; aanvraag Zuid: 750; aanvraag NBW 357; Aanvraag F&F: 
438; beschikkingen Noord:84; beschikkingen Midden en Zuid:63 etc. etc. etc. Dit is een 
informatie bombardement met hier en daar weinig inhoudelijke kwaliteit. Bij het aan de 
kant zetten van niet alleen het democratische proces maar ook de inzet van lagere 
bestuurlijke kennis op deze gebieden in het kader van RCR mag de burger uiterste 
zorgvuldigheid verlangen. Die blijkt in de hier volgende gevallen niet/onvoldoende 
ingevuld te zijn. 

Het Noordelijk deel van het veld heeft een eigen elektriciteitsgrid en dat geldt ook voor 
het Midden en Zuidelijk deel. Hiermee is er fysiek sprake van twee aparte windparken. 
Daar komt nog bij dat als het gaat om de ruimtelijke eenvormigheid van het park de 
gelijke turbinekeuze alleen is vastgelegd door de twee initiatiefnemers voor het 
Noordelijk deel. Het lijkt erop dat dit gebeurd is onder druk van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (UBAU) die dit tot 3 keer toe in een brief aangekaart heeft. Deze 
voorwaarde is overigens niet opgenomen in de concept beschikking maar blijkt uit de 
bijlagen. Voor het Midden en Zuidelijk deel is het niet opgenomen in de aanvraag en ook 
niet in de ontwerpbeschikking. 

Ten slotte is de opstellingswijze, windfarm voor Noord versus twee lijnopstellingen voor 
Midden en Zuid zodanig dat de ruimtelijk eenvormigheid ook daar ontbreekt. In de MER 
wordt deze ruimtelijke eenvormigheid als belangrijk uitgangspunt gezien maar de 
invulling daarvan is niet consistent. 

Dit maakt bij elkaar dat de nu gepresenteerde samenvoeging tot een (l)windpark >100 
MW zo kunstmatig en gezocht is en zo weinig consistent is uitgewerkt dat ten onrechte 
gebruik gemaakt wordt van de de RCR. 

Ad 2 en 3: Windpark-opbrengst en efficiency (in bijna alle documenten 
gebruikt) en het verzoek een grotere windmolen door te rekenen 

Een windmolen, vrij in het veld, en precies in de wind gedraaid maakt maximaal gebruik 
van de aangeboden wind en zal te allen tijden een voor die situatie maximale opbrengst 
geven. Dat veld zou dan eigenlijk zo weinig mogelijk obstakels moeten bevatten (huizen, 
bomen, hoge gebouwen) of de molen zou zo hoog mogelijk gebouwd moeten worden. 
Een windmolen op grote hoogte produceert aanzienlijk meer vermogen dan een lagere 
windmolen omdat op grotere hoogte de wind harder waait. (de wind wordt minder 
geremd door de aarde). In de middeleeuwen werden bomen gekapt om molens een vrij 
aanstroom gebied te geven. In bebouwde gebieden werden molens op een verhoging 
gebouwd (Terp of stenen onderbouw of zelfs hoog op de stadswallen). 

Een windmolen die stroomafwaarts achter een andere (draaiende) windmolen staat 
ondervindt last van de wervelingen van die voorganger en zal aanzienlijk minder 
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vermogen produceren dan de windmolen die er voor staat (stroomopwaarts). Dit wordt 
ook wel het wake of zog effect genoemd. 

Voor Oost Groningen waar de wind overwegend vanuit het Zuid-Westen waait en maar 
hoogst zelden precies of Noord of Zuid betekent dit dat als je windmolens bouwt, je deze 
het best in één Noord - Zuid lijn kunt bouwen en liefst zo hoog mogelijk. Op deze 
manier hebben de molens verreweg het grootste deel van de tijd geen last van elkaar en 
als zodanig de hoogste opbrengst. In één lijn Noord-Zuid is nog iets beter omdat het 
maar zeer zelden precies vanuit het Noorden of precies vanuit het Zuiden waait. 

De Provincie Groningen zat er dan ook behoorlijk naast toen ze in het verleden haar 
plannen voor windenergie ontwikkelde. De gekozen uitgangspunten zorgden ervoor dat 
een flink aantal molens netjes op een rijtje op een zo goed als "zuid-west richting 
noord-oost" as stonden en dus bij de overwegend Zuid-Westen wind maximaal last van 
elkaar hadden. Overigens is die fout in de Drentse Monden ook voor een aantal rijtjes 
molens zo gemaakt. 

Uitzonderingen waren eigenlijk de N33 voor het stuk vanaf Veendam tot Appingedam 
waar deze weg nagenoeg Noord-Zuid loopt. Overigens geven de Duitsers net aan de 
andere kant van de grens al jaren het goede voorbeeld door Noord-Zuid georienteerde 
lijnopstellingen met een flinke onderlinge afstand (> 2 km) te bouwen. 

De Minister en Provincie kozen uiteindelijk voor een veel kleiner gebied en zo onstond 
het windpark N33 met het zwaartepunt van de molens in een bijna perfect (met 
uitzondering van de molens 1, 16 en 22) vierkant tussen de N33, Meeden en de A7. In 
het Voorkeurs Alternatief dat uiteindelijk nu voorligt betekent dat voor 27 molens een 
forse efficiency daling voor in principe alle windrichtingen. De andere 8 molens staan in 2 
maal 4 op een rij en hebben alleen bij een zeer specifieke windrichting ( grofweg Zuid of 
Noord) last van dat wake of zog effect. Bij wind uit het westen hebben met name de 
molens in het midden en zuid deel van het park last van de luwte van Veendam. 

In de diverse versies van de MER die uiteindelijk geleid hebben tot dit voorkeurs 
alternatief zitten naast berekeningen voor schaduw en geluid ook opbrengst 
berekeningen. Hierbij valt op dat de vanuit een rekenmodel berekende efficiency 
verliezen stelselmatig aanzienlijk lager zijn dan wat we uit een enorm uitvoerig 
datapakket in Denemarken hebben geleerd. In Denemarken zijn ca. 20 jaar geleden een 
tweetal grote windparken (Nystedt en Horns Rev) gerealiseerd waarbij iedere 
individuele molen van het begin af voorzien is van continue metingen van wind- richting 
en snelheid, temperatuur, toerental, opgewekt vermogen etc etc. Deze data is gelogd en 
de database die zo ontstaan is wordt veel gebruikt door wetenschappers die zich 
bezighouden met windenergie. Op deze manier zijn steeds geavanceerdere 
rekenmodellen ook getoetst. 

Daar waar in de tweede rij in Denemarken tot 15 % vermogen minder geproduceerd 
wordt (echte data) wordt in deze MER een verlies van 5 tot 7% berekend en zijn de 
berekende verliezen in de volgende rijen nog kleiner. Kortom in deze MER wordt een 
overschatting van het uiteindelijke vermogen gemaakt van zeker 30%. Recent 
onderzoek van ECN1 aan met name 3 nog niet zolang bestaande parken op de Noordzee 
bevestigen dit. De nu in dit VKA berekende efficiencies horen bij een windpark met een 
vermogensdichtheid van rond de 6 MW/km2 terwijl het nu voorliggende VKA voor 
windpark N33 een vermogensdichheid van ca. 14 MW/km 2 heeft. 

Overigens hebben Barthelmie2 e.a. hiervoor gewaarschuwd in hun studie uit 2010 

, atldJr []Jl) 2016, S:Dpïrf] Ami}'Ss dJttiJ potOntial y{]ld dJttiJ 1-bllaidáJ kust (21.Jid) wincfkm stOs aid ttiJ 
ir[hlJndJ on ttiJ Oxistirflwind llrms in ttlJ proximity, ondOra:flk vai B:N in opdradlt vai Mirflvai é:}[] 
213a1HJ1m(I, FillIIl[J 2010, QJaitijiïnO ll{] Impact dJWind TurbinD wcM:lson Fb....tlr Q.rtput dJdIDt10rO 
Wind R:rms, .bumal dJa:�ricaid odJaiictOctmoldJJ] 
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"Quantifying the Impact of Wind Turbine Wakes on Power Output of Off-share Wind 
Farms". Deze studie is indertijd uitgevoerd met het enorme empirische (echte) data
pakket van deze twee Deense windparken op de Noordzee. Met deze data zijn 
rekenmodellen gevoed waarna deze conclusie getrokken werd. De onderschatting van 
dit effect leidt in de kwalitatieve en kwantitatieve afweging ( de effectscore) van het MER 
tot een verkeerde conclusie t.a.v. de keuze voor het VKA. 

Met name Tauw3 heeft in 2014 (in opdracht van de Provincie Groningen) de variant G op 
een viertal manieren (a t/m d) nagerekend met molens in de 3-5 MW en de 5-8 MW 
range. Door de overschatting van met name de opbrengst van de variant met hoge 
aantallen kleinere molens (Ga en Gb) komt de variant met de minste molens (Ge) er 
relatief het slechtste uit. Deze variant Ge heeft echter verreweg de kleinste aantallen 
molens (lG), de hoogste park efficiency (hoewel ook fout (overschat) in absolute zin), 
precies de beoogde 120 MW geïnstalleerd vermogen, de kleinste geluids- en 
slagschaduw footprint (het Midden en Zuid veld is niet nodig) en komt er toch als 
slechtste uit. Ook hier wordt de onderschatting van de efficiency verschillen pijnlijk 
duidelijk: In variant Gb worden 40 molens gemodelleerd in het vlak tussen Meeden, N33 
en A7 met een parkverlies van slechts 15%. Dit zou naar analogie van de Deense cijfers 
(en die van ECN) een orde grootte 35 tot 45% moeten zijn. 

In de uiteindelijke MER wordt hier niet naar verwezen maar is op verzoek van o.a. de 
MER-commissie nog een gevoeligheidsanalyse toegevoegd. Reden hiervoor was dat 
meerdere partijen (o.a. de gemeentes) gevraagd hadden om nog eens met grotere 
molens te rekenen. 

Hier gebeurt wederom iets geks: Er wordt een lijst gepresenteerd van machines in de 3-
5 MW range zonder dat er gekeken wordt naar de 5-8 MW range. Er wordt verder ook 
niet aangegeven waarom dat zo is. Vervolgens is er gerekend met de Enercon E12G EP4 
(bijlage 1, aanvulling MER Windpark N33). Met deze keuze worden de machines niet 
echt groter in vermogen dan de uitgangspunten zoals gebruikt om te komen tot het VKA 
maar als je er in detail naar kijkt is het nog erger: in de lijst is de Enercon E12G EP4 
opgenomen met een vermogen van 4.2 MW en afmetingen die exact overeenkomen met 
de Enercon E12G. De Enercon 12G produceert bij dezelfde hub-hoogte (135 mtr) en bij 
dezelfde rotordiameter (12G mtr) maar liefs 7.5 MW. Van deze molen draaien er in 
Europa al enige honderden waarvan 38 in de Noord-Oostpolder. 

Daarnaast heeft Pondera ineens een ander veld nagerekend. In de bijlage 1, waar zij 
hun opbrengstberekeningen presenteren, zijn de molens ineens anders genummerd en 
ontbreken de oorspronkelijke molens met no. 1 en no. lG, en is molen 25 in de achterste 
rij toegevoegd (en heeft wederom een zeker voor deze plek zeer hoge efficiency). Is dit 
een slordigheid of weten ze bij Pondera reeds meer? 

Overigens wordt er in de gevoeligheidsanalyse gewoon gewerkt met de grotere turbines 
op dezelfde locaties als het VKA. Vervolgens wordt de conclusie getrokken dat met 
uitzondering van de slagschaduw dit kan binnen alle randvoorwaarden die gelden. Het 
feit dat er maar met lG in plaats van 35 molens gewerkt hoeft te worden blijft volledig 
onbenoemd. Daarnaast wordt het begrip geluid volledig kwalitatief behandeld, de 
berekeningen ontbreken. Als het erom gaat dat je de 35 molens vervangt voor lG is dat 
in orde, nu echter zijn de 135 meter molens gewoon 1 op 1 in het VKA gezet. Dan gaat 
zo'n kwalitatieve benadering te ver. 

Met name die 7 .5 MW Enercon E12G variant was al eerder doorgerekend in het al 
genoemde rapport van Tauw. Dit onderzoek hadden we ons dus kunnen besparen. 
Overigens blijkt ook hier met de 4.2 MW variant een volstrekt te hoog berekende park 
efficiency. Met name de molens op positie G, 14, 15, lG, 7, 13, 17, 21, 9, 12, 18, 22 

3 cilrritSJn, M !IliJvoor TPJ.JN, 2014, \{]rdi!Ji]nd aidJra:ilk nacr dJ iJ&f] Vél"iéllt Windpa-k N33, ondJra:ilk 
in opdrérllt Vél1 ei] A"ovindJ Dronirilln 
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zullen in de praktijk aanzienlijk slechter scoren dan nu berekend. Het lijkt er overigens 
op dat Tauw met een ander model ook te lage parkverliezen berekent hetgeen dan 
overeenkomt met de conclusies van Barthelmie en de stelling "elk rekenmodel heeft zo 
zijn eigen uitkomsten" bevestigt. De gewone burger kent dit fenomeen inmiddels onder 
de term "sjoemelsoftware". 

Volstrekt onbegrijpelijk (niet toegelicht, en indertijd kennelijk ook niet gechallenged door 
de opdrachtgever, de provincie) trekt Tauw overigens de conclusie dat variant 6c de 
slechtste variant is. Immers, zelfs met de voor deze variant vermoedelijk te hoog 
berekende park-efficiëntie hoef je maar 16 molens te bouwen teneinde de 120 MW 
doelstelling te bereiken. Daarmee wordt de investering 30 tot 40% lager, het aantal 
benodigde molens halveert ruim en de midden- en zuid-variant zijn niet nodig. Eventueel 
kan er voor gekozen worden in het noordveld 12 molens te zetten en 2 maal 2 in 
respectievelijk het midden- en zuid-veld. De efficiency van met name de 12 wordt 
marginaal hoger maar vermoedelijk de investering ook omdat er dan op 3 plaatsen 
infrastructuur moet worden aangelegd. De totale efficiency wordt wel hoger omdat de 
lijn-opstellingen van het Midden en het Zuid deel ook nog eens bijna in een Noord-Zuid 
oriëntatie staan. 

Overall ware het overigens veel beter geweest alle molens dan in een lijnopstelling langs 
de N33, te beginnen in Siddeburen tot voorbij Veendam te plaatsen. Dan was in een 
keer ook voldaan aan de volledige provinciale windstroom doelstelling/behoefte. 

Samengevat: De rekenmodellen presenteren een te hoge windpark efficiency. Op grond 
daarvan worden verkeerde aannames gemaakt t.a.v. het VKA. In cruciale gevallen zijn 
de uitwerkingen zeer kwalitatief en dun van aard en lijkt het erop dat naar een conclusie 
wordt toegerekend. Dit maakt dat de term "sjoemelsoftware" ineens een heel nieuwe 
dimensie heeft gekregen. 

De doelstelling van 120 MW kan binnen alle (MER) randvoorwaarden het meest (kosten 
en opbrengsten) efficient bereikt worden door 16 stuks van een 7.5 MW variant molen 
te plaatsen. Aan de overige randvoorwaarden zoals geluid, slagschaduw en ruimtelijke 
Inpassing is dan ook voldaan. De in het MER nog doorgerekende E 126 EP4 bevestigt in 
deze ook de al eerdere getrokken conclusies van Tauw op dit gebied. 

Met name de conclusies in V.10 en VI.4 van de samenvatting MER Windpark N33, de 
MER zelf, de vergunningsaanvragen etc. etc. zijn onjuist en het voorliggende VKA is een 
onjuiste keuze. 

Ad 4 en 5: Ruimtelijke eenvormigheid in het park, weglaten van de molens 1, 
16 en 22 

In de MER voor het windpark N33 worden aanvankelijk molens uit 3 - 5 en 5 - 8 MW 
range genomen als uitgangspunt voor met name de gemaakte sommen 
(modelberekeningen) als het gaat om geluid, slagschaduw en park-opbrengst en 
efficiency. Er wordt aangegeven dat, als de grootste molens het uitgangspunt zijn, er 
automatisch met de "worst-case" rekening gehouden is. Vervolgens wordt in de 
gevoeligheidsanalyse alleen nog de opbrengst en de slagschaduw doorgerekend en de 
geluidcontouren worden kwalitatief afgedaan. 

Door de initiatiefnemers zijn vergunningen aangevraagd bij de gemeentes Menterwolde 
en Veendam. In deze aanvragen wordt o.a. verwezen naar de onderliggende MER en 
wordt gesteld dat het in deze fase nog niet mogelijk is om een definitieve keuze te 
maken voor een bepaald type. Wel wordt aangegeven dat het een molen uit de 3-5 MW 
reeks zal zijn (op basis van de verkeerde data, zie hierboven) Dit heeft o.a. te maken 
met de definitieve SDE subsidietoekenning. Tevens wordt aangegeven dat 3 maanden 
voor de definitieve bouw het definitieve ontwerp zal worden gecommuniceerd met de 
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betreffende gemeente. In totaal worden 4 vergunningen aangevraagd bij deze 2 
gemeentes. 

In de nu voorliggende ontwerpbeschikkingen worden verder geen specifieke eisen meer 
gesteld t.a.v. die termijn waarop de definitieve gegevens van de te plaatsen windmolens 
bekend moeten zijn. Er wordt ook niet gevraagd om als de definitieve keuze gemaakt is 
te bewijzen dat deze voldoet aan de randvoorwaarden zoals gesteld. 

Zoals de aanvragen nu zijn ingediend en de ontwerpbeschikkingen zijn opgesteld is het 
in principe mogelijk dat er in het Windpark N33 3 verschillende molentypen gerealiseerd 
gaan worden. Dat is volledig in tegenstelling tot diverse teksten in de MER t.a.v. de 
eenvormigheid van het Windpark. Voor Zuid en Midden (gemeente Veendam) wordt het 
advies van de UBAU per 23 mei 2016 zonder verdere voorwaarden verstrekt. De 
ontwerpbeschikking voor Zuid noemt dit niet eens maar voegt alleen het LIBAU advies 
toe. In de beide ontwerpbeschikkingen voor de Noordkant van het park wordt gesteld 
dat LIBAU akkoord is. Achter de beschikkingen zitten echter 4 brieven van LIBAU over 
een periode van 3 maanden waarin deze van "strijdig" (20/04) naar "niet strijdig mits" 
(02/06) naar "strijdig" (16/06) naar "voldoet" (14/07) gaan. In deze laatste brief wordt 
verwezen naar voorwaarden die zijn overeengekomen maar die niet tot de beschikking 
behoren en ook niet zijn genoemd in aanvullingen op het MER. In de bijlage 16 van de 
aanvraag van Vermeer Noord en bijlage 17 van Eekerpolder, Nota beperking 
Turbinekeuze, verklaren de beide aanvragers dat er slechts 1 type windmolens wordt 
geplaatst in het noordelijke deel van het Windpark. In feite is de laatse "voldoet" van 
LIBAU nog steeds een "voldoet mits". 

LIBAU hikte aanvankelijk terecht aan tegen de niet formeel vastgelegde eenvormigheid 
in het Noordelijk deel van het park maar zegt daarover niets voor het Midden en 
Zuidelijk deel maar daar geldt conform de MER die eenvormigheids eis ook; een (1) type 
met vaste ashoogte en rotordiameter voor alle 4 deelvergunningen, het is immers 1 
windpark N33. Daarnaast heeft LIBAU ook terecht nog steeds bezwaren tegen de molens 
16 en 22. En wederom op basis van de eenvormigheid geldt dat ook voor de molen op 
plaats 1. 

Ad 6: Bouwregels inpassingsplan verhinderen een efficiënt windparkontwerp 

De nu in het inpassingsplan opgenomen bouwregels maken het onmogelijk om nog iets 
anders te bouwen dan het VKA. Het gevolg is dat dit in combinatie met het toepassen 
van molens uit de 3-5 MW range gaat leiden tot een minimale parkefficiency met een 
maximale last voor de omwonenden. Veel molens met een lage efficiency leiden dan 
nog wel tot de beoogde opbrengst maar het is een zeer slechte manier van investeren 
met helaas maximaal negatieve effecten voor de omwonenden. 

Ad 7: Te enge Best Beschikbare Techniek invulling 

In de ontwerpbeschikkingen wordt het begrip Best Beschikbare Techniek heel specifiek 
toegekend aan de milieucompartimenten bodem, lucht en water. Energie wordt als niet 
van toepassing verklaard, immers de molens maken meer dan voldoende hun eigen 
energie. Dit is een te enge toepassing van het begrip Best Beschikbare Techniek: dit 
windpark gaat voor de komende 25 jaar o.a. de omgeving van een groot aantal mensen 
zwaar negatief beïnvloeden. Daarnaast gaan er grote sommen subsidiegeld (gefourneerd 
door elke Nederlander met een energierekening) naar de exploitanten om hen een 
gegarandeerd riant rendement te kunnen laten maken. Gegeven de SDE subsisdies is 
investeren in Nederlands windenergie "safer then the bank of England" (toen dat nog 
een begrip was). 

Het SDP proces dwingt op geen enkele manier BBT af in de sfeer van de hoogste 
opbrengst van de molen versus de kleinste "footprint" van deze molen en al helemaal 
niet als het gaat om BBT in relatie tot de integrale footprint van een windmolenpark. In 
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deze MER worden alleen maar kaders geschetst en ten onrechte voor een VKA gekozen, 
in de vergunningsaavraag wordt naar de MER en de SDE uitkomst verwezen en in de 
ontwerpbeschikkingen wordt BBT in de enge betekenis gebruikt. In combinatie met de 
bouwregels ontstaat dan een voor het bevoegd gezag onmogelijke situatie waarbij 
initiatiefnemers volledig vrij zijn hun eigen "beste" beslissingen te maken. 

In de ontwerpbeschikkingen zou een proeve van een meer integrale BBT voor het hele 
windpark moeten worden afgedwongen. Aangezien dat bij twee gemeentes ligt zou dat 
door de minister, immers coördinerend in deze kwestie, moeten worden afgedwongen. 
Op dit moment is dit niet geregeld en zo ontstaat er voor Nederland, en In dit geval voor 
de omgeving van het windpark N33, een sub optimale business case met daarin de 
bewoners om het windpark heen als de mensen die maximaal de rekening betalen in de 
zin van inbreuk op en vernietiging van hun milieucompartimenten als daar zijn geluid en 
ruimte en daarvan afgeleide zaken als woongenot en de waarde van hun onroerend 
goed. De initiatiefnemers en boeren aan de andere kant worden middels een 
gegarandeerde opbrengst via de SDE ruimschoots en volledig risicoloos voor 15 jaar 
ontzorgd op kosten van de belastingbetaler. 

Ad 8: Onvoldoende invulling van het begrip Sectormanagement in de 
ontwerpbeschikkingen. 

In de externe veiligheidsbeschouwingen blijken in het VKA een 2- tal molens mogelijk te 
dichtbij de Gasunie stikstoffabriek/mengstation (wordt hier overigens ten onrechte 
Compressorstation Scheemda genoemd, dat station ligt helemaal aan de andere kant 
van het windmolenpark) te staan. Dit wordt gemitigeerd met wat men 
sectormanagement noemt. Dat zal vermoedelijk vanuit een daadwerkelijk meting 
(windsnelheid/toerental o.i.d.) leiden tot het stilzetten van deze 2 molens. Voor 
slagschaduw geldt eenzelfde oplossing (stilzetten van molens). Voor Slagschaduw en 
Geluid zou dat betekenen dat er op een aantal plaatsen rond het windpark meetpunten 
zouden moeten zijn. Deze metingen leiden dan tot het daadwerkelijk stil zetten van 
molens op het moment dat normen worden overschreden. Deze metingen worden niet 
afgedwongen in de concept ontwerp beschikkingen en dat maakt een eventuele controle 
op de ontwerpuitgangspunten van het windpark en naleving van de voorschriften 
onmogelijk. Dat geldt overigens ook voor een controle op de werking van c.q. naleving 
van het sectormanagement in het geval van de externe veiligheid t.o.v. de 
stikstoffabriek/mengstation. De gemeente is bevoegd gezag als het gaat om naleving 
maar heeft verder geen middelen c.q. dwingt deze niet af c.q. schept geen voorwaarden 
om deze controle uit te voeren. 

Ad 9: Onvoldoende invulling van zorgplicht in het kader van de Flora en 
Faunawet 

In z'n algemeenheid geldt dat de betogen in de onderbouwingen zeer kwalitatief en 
beschrijvend van aard zijn en daar waar tellingen uit ander parken gebruikt worden, 
worden deze zeer eenvoudig weg gerelativeerd en wordt de relevantie t.a.v. het 
specifieke windpark N33 niet eens besproken. Verder wordt zeer vaak de " worst case" 
kaart gespeeld zonder dat daar verder enige onderbouwing voor gegeven wordt. 
Tenslotte beschikken de onderzoekers ook hier over een computermodel met zeer vele 
"draaiknoppen" . De beschrijving van met name al deze factoren is zodanig vaag dat het 
begrip " sjoemelsoftware" hier zijn derde betekenis krijgt. De onderzoeksrapporten 
waarop de initiatiefnemer zich baseert zijn soms 14 jaar oud, veel te oud voor het 
kunnen nemen van een juiste beslissing over de aanvraag voor ontheffing van de F&F
wet. Al met al ademen deze onderzoeken de "wij van wc-eend adviseren wc-eend" sfeer. 

Ten aanzien van de ruige/gewone en rosse dwergvleermuis is te weinig vooronderzoek 
uitgevoerd. De onderzoeken dateren vanaf 2007 tot 2012 en slechts één onderzoek 
dateert van 2016. Op deze manier is niet voldoende onderzocht wat de effecten van de 
molens op deze soort kunnen zijn. Als dan ook nog eens 1 molen in de 
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gevoeligheidsanalyse ten Noorden van het Winschoterdiep geplaatst wordt heeft deze 
vleermuis aan beide zijden van zijn natuurlijke doorgang molens staan. Het RVO stelt 
zelf al dat er zeer weinig dwerg vleermuizen in het gebied zijn. De initiatiefnemers 
stellen dat dat men ontheffing nodig heeft voor zeven stuks. Dit is dan fors meer dan de 
totale waargenomen populatie in dit gebied. Daardoor is het zeer aannemelijk dat het 
windpark N33 een significant effect heeft op verschillende soorten dwergvleermuizen. 
Dat de rosse dwergvleermuis slechts incidenteel in het gebied voorkomt en dat daarvoor 
dan geen ontheffing noodzakelijk is, is bijna Kafkaiaans en bestrijden wij. Immers de 
vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd voor dertig jaren. 

Ten onrechte is er geen ontheffing aangevraagd voor de blauwe kiekendief. De aanvraag 
geeft aan dat deze soort in het gebied voorkomt. Tevens is onvoldoende aangetoond 
waar en hoeveel blauwe kiekendieven zich in het gebied bevinden, noch is voldoende 
onderzocht wat de extrapolatie is van het optrekken van de broedende kiekendieven van 
noord naar zuidelijke richting. Dit zelfde geldt voor de grauwe kiekendief. 

Ten onrechte is er geen ontheffing aangevraagd voor de kwartelkoning. Het zal 
aannemelijk zijn dat deze niet sneuvelt in de wieken maar daarnaast is erg duidelijk dat 
deze zeldzame vogel wel gehinderd wordt in zijn habitat; uit recente tellingen van 
SOVON blijkt onlosmakelijk dat het gebied één van de belangrijkste foerageer- en 
broedhabitats van deze rode lijst soort is. 

Het is onacceptabel op basis van de bepalingen uit de F&F-wet dat er voor gebied GR 
5180 geen tel-gegevens beschikbaar zijn. Juist GR5180 is van belang voor beschermde 
vogels in relatie met het windpark. Het gros van de geprojecteerde molens staat daar. 
Voorafgaand aan een beslissing op een aanvraag moet er meer duidelijkheid zijn over dit 
gebied. Het RVO had aanvullende gegevens moeten vragen of de aanvragen buiten 
behandeling moeten laten. 

Voor een aantal telgebieden zijn slechts tellingen beschikbaar uit de maand januari. Om 
een juiste beslissing te kunnen nemen moet het RVO over uitgebreidere gegevens 
beschikken. De initiatiefnemers hebben hier niet voldaan aan het voorzorgsbeginsel. 
Overtredingen van verbodsbepalingen zijn immers niet uitgesloten. Tegelijkertijd wekt 
het RVO niet de indruk zelf diepgaand hierop te onderzoeken. Uitgebreid en intensief 
nieuw onderzoek is noodzakelijk voordat op een ontheffingsaanvraag F&F-wet kan en 
mag worden beschikt. 

In de ontwerpbesluiten moet een voorschrift worden opgenomen dat uitsluitend de bouw 
van het windpark toestaat in de periode buiten het broedseizoen. 

Ad 10: Onvoldoende invulling van het begrip zorgplicht in het kader van de 
Natuur Beschermings Wet. 

Voorschrift 17 van het ontwerpbesluit doet geen recht aan het doel van de 
Natuurbeschermingswet. De vergunning wordt aangevraagd voor dertig jaren. Daarmee 
is een onderzoeksverplichting van maximaal 5 jaar absoluut onvoldoende. Een 
onderzoeksverplichting tot en met het einde van het park is legitiem, wellicht, mocht 
daar aanleiding toe zijn, met een lagere frequentie. 

Ad 11: Onvoldoende aandacht voor het ALARA beginsel uit de wet Milieubeheer. 
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In de ontwerpbesluiten is geen of op zijn minst onvoldoende aandacht besteed aan het 
ALARA beginsel uit de Wet milieubeheer. De keuze van het type windmolen moet 
voldoen aan het ALARA beginsel. 

In de aanvraag (OLO deel) is ten onrechte aangegeven dat er bodemonderzoek is 
uitgevoerd terwijl er later is aangegeven dat bodemonderzoek nog uitgevoerd dient te 
worden. Bodemonderzoek zou eerder uitgevoerd moeten worden, in de tijd gezien voor 
de vergunningverlening. Op deze wijze wordt uitgesloten dat er last minute wijzigingen 
in opstelplaatsen moeten optreden en daarmee de effecten van het windpark nog 
kunnen wijzigen. 

Tevens is de aansluiting bij "gesloten proces" niet opportuun aangezien gesloten proces 
in de NRB 2012 uitgaat van een installatie die gevuld of geleegd wordt. In casu is er 
sprake van een elektromotor. Tevens is in het MSDS aangegeven dat er sprake moet zijn 
van een opvangvoorziening. Indien de gondel als opvangvoorziening moet worden 
beschouwd zou een bewijs van vloeistofdichtheid gewenst zijn. 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Wmdpark N33 
Postbus 248 
2250AE Voorschoten 

Onderwerp: zienswijzen op Wmdpark N33 

Geachte heer/mevrouw, 

Best beschikbare technieken (BBT) 

lt 0 NOV 2016 

Uit het ontwerp-inpassingsplan blijkt dat er sprake is van 3 clusters die tezamen 35 windturbines 
bevatten, goed voor rendement met in totaal 120 MW aan opbrengst. Als referentieturbine wordt 
daarvoor een windturbine gehanteerd in de 3 tot 5 MW klasse. Deze referentieturbine blijkt op 
grond van het MER niet aan te sluiten bij de BBT. Er zijn thans nieuwe, betere / effectievere 
windturbines beschikbaar. Binnen de stukken zit een aanvulling op het milieueffectrapport. 
Hierin wordt een vergelijk getrokken tussen deze nieuwe turbines en de referentieturbine. 
Geconcludeerd is dat de milieueffecten gelijk blijven, maar de energieopbrengst van de nieuwe 
turbines met 27% toeneemt. Uitgaande van dit gegeven kunnen er minder molens in het Windpark 
N33 geplaatst worden en kan de energiedoelstelling van 120MW evengoed gerealiseerd worden. 

Het gebruik van de BBT betekent dus in alle gevallen milieuwinst. 

Type molens 

Het totale park van 35 molens bestaat uit drie clusters die door verschillende initiatiefnemers 
gerealiseerd worden. Binnen de vormgeving van deze clusters heeft het Rijk zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de grondposities die private partijen al vooruitlopend of speculerend op de 
komst van een mogelijk windpark hebben ingenomen. Op die manier heeft het er alle schijn van dat 
feitelijk deze belangen voor de ruimtelijke uitstraling van het park doorslaggevend geweest zijn. 
De initiatiefnemers worden (zie artikel 4.1.2a onder 5 van de planregels) op geen enkele wijze 
verplicht exact dezelfde windturbines ( van zowel dezelfde leverancier, als met dezelfde 
kenmerken ) te realiseren. 

Dit is echter wel noodzakelijk voor het verkrijgen van de voor een goede ruimtelijk ordening 
noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het voorkomen van visuele hinder. Wegens het 
ontbreken van een daartoe strekkend, voldoende objectief begrensd, voorschrift kan dan ook niet 
anders worden geconcludeerd dan dat er sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening. 
Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van de cumulatie van de visuele hinder, die gezien de 
ligging van het thans voorziene windpark hoe dan ook met Windpark Drentse Monden -
Oostermoer, die op slechts 4 kilometer afstand gerealiseerd gaat worden. 

Zonneparken 

Onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV heeft voor het windpark Drentse Monden- Oostermoer 
een maatschappelijke kosten- en baten analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zonne-energie ( al dan 
niet in combinatie met windenergie ) een uitstekend alternatief vormt. 
Binnen het ontwerp-inpassingsplan wordt aangegeven dat de doelstelling is om 120 MW te 
realiseren. Opvallend is dat er in de afgelopen periode al vergunningen zijn verleend voor de 
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realisatie van zonneparken die in totaal rond de 120 MW zullen gaan realiseren. Allemaal 
vergunningen in onze regio, in feite hebben deze er al voor gezorgd dat de doelstelling van 120 MW 
aan dulll7.a1Ile energie hierdoor reeds wordt gerealiseerd. 

Het betreft de volgende vier projecten: 
1. Sappemeer-Noord zonnepark van 117 ha voorzien met een opbrengst van 97 MW/ 

Omgevingsvergunning verstrekt op 07-11-2016. 

2. Veendam Industrieweg ( Energie Park Veendam) 4.5 ha 10260 zonnepanelen voorzien, 
omgevingsvergunning verleend op 07-09-2016. 

3. Concrete voornemens zonnepark Wtlkensterrein , 4.4 ha. 

4. Veendam Industrieweg ( Leeuweriklocatie ) 6.5 ha 54032 zonnepanelen voorzien. 
Omgevingsvergunning verleend 02-10-2016 

Hieruit blijkt dat het mogelijk is om met behulp van zonne-energie de energiedoelstelling voor 2020 

te behalen Heel belangrijk is dat de realisatie van zonneparken, in tegenstelling tot voorziene 
windparken, wel draagvlak heeft bij de inwoners, de lokale politiek en het bedrijfsleven. 



Wildervank 4 november 2016 

Aan Zijne Excellentie de minister van Economische zaken. 0 8 NOV 2016 

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van de zeer grote windmolens langs de N33 dien ik hierbij 

een zienswijze in tegen dit windmolenplan N33. 

In de eerste plaats ben ik van mening dat de geplande windmolens te dicht bij de woonbebouwing 

van de gemeente Veendam c.q. de inliggende dorpen staan. Overlast zoals geluid en slagschaduw zijn 

als gevolg hiervan voorgeprogrammeerd. 

In de tweede plaats vind ik dat dergelijke grote windmolens planologisch gezien niet passen in het 

Veenkoloniaal landschap. De molens staan scheef of haaks geplaatst op de unieke 

landschapsstructuur van wijken en sloten in deze omgeving. 

Hoewel de gemeente Veendam buiten de aangegeven contouren van het aardbevingsgebied, 

aangewezen door de veroorzaker de Nam, ligt zijn in deze gemeente welke enkele aardbevingen 

geweest. Aangezien de winning van aardgas naar de randgebieden van het aardgas veld is of worden 

verplaatst en binnen de gemeente Veendam zich putten voor winning van aardgas bevinden en 

daarmede grotere kans op zwaardere aardbevingen zijn, is onvoldoende onderzocht welke gevolgen 

dit kan hebben voor de geplande windmolens en daardoor eventueel gevaar voor de bevolking 

oplevert. 

In de gemeente Veendam komt krabbenscheer in de vijvers voor, o.a. in de rivierenbuurt. 

Waarschijnlijk worden deze vijvers mede gevoed door ondergrondse waterstromen vanuit de 

Hondsrug. Welke invloed hebben de funderingen op die waterstromen waardoor de krabbenscheer 

aangetast zou kunnen worden? Dit is onvoldoende onderzocht. 

Windmolens van deze orde verspreiden, indien niet aangepast, elektrosmog. Een groot aantal 

windmolens is in de nabijheid van de spoorlijn Groningen - Winschoten gepland. Dit zal naar alle 

waarschijnlijkheid ook elektrosmog in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Scheemda veroorzaken. 

Dit kan bij de huidige gevoelige apparatuur gevaar voor de patiënten opleveren. Ook de Lofar zal 

waarschijnlijk door deze elektrosmog worden beïnvloed. Mocht deze windmolens ooit gebouwd 

worden dan dienen ze onder de zelfde regeling te vallen als de windmolens die in de Drentse 

monden geplaatst worden. Dit windpark is namelijk aansluitend. 

Velen denken dat in het vlakke land van de veenkoloniën nauwelijks wild voorkomt. Maar in Oost

Groningen en met name in het gebied waar de windmolens gepland zijn komen zeer veel vogels 

voor die op de rode lijst en/of op de lijst van de natura 2000 gebieden staan. Deze zijn hier of in het 

broedseizoen aanwezig of in het foerageren hier in het winterseizoen . 

Deze vogels worden door deze molens bedreigd en kan zelfs invloed hebben op Europees niveau 

hebben. Een groot aantal vogels is aangewezen op overnachting in het natura 2000 gebied, het 

Zuidlaardermeergebied. Daarbij kruisen ze de geplande windmolens. Uitwijken is niet mogelijk, 

wegens het gesloten front dat ze tegenkomen. Bij deze verplaatsingen zal er onvoldoende hoogte 

gewonnen worden om de windmolens te ontwijken. 

Blz.1van 3 
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Met name de plaats Wildervank ligt op een "hoofdweg" van de binnenlandse vogeltrek. Afhankelijk 

van de vogelsoort en windrichting vliegen deze op de hoogte die de windmolens bereiken. 

Verwacht mag worden dat dit een groot aantal slachtoffers zal eisen. Ervaring uit het windpark bij de 

Eemshaven geven aan dat er zeer veel slachtoffers vallen. Mutatis mutandis zal dit ook bij dit 

eventuele windpark zijn. Maar er is een essentieel verschil tussen deze windparken. De Eemshaven 

ligt in een relatief dun bevolkt gebied en in de geplande windmolens staan aan de rand van de 

bebouwing die een dertigduizend mensen omvat. Door de kadavers van de vogels zal dit aantrekking 

hebben van wasberen, marterhonden en vossen. Niet ondenkbaar is dat dit ook wolven zal 

aantrekken. Daarmee neemt het gevaar op besmetting met hondsdolheid onder de bevolking in dit 

gebied toe. 

Tot nu toe is de gemeente Veendam een trekpleister voor industrie en heeft aantrekkingskracht op 

mensen om in deze zeer geweldige gemeente te gaan wonen, dit door zijn ruime opzet en rust. 

Indien deze windmolens geplaatst zouden worden dan is de kans groot dat de overlast van een 

dergelijke omvang is dat deze aantrekkelijkheid verdwijnt. Hierdoor is de kans groot dat mensen die 

het zich kunnen permitteren wegtrekken en anderen zich hier niet zullen vestigen. Daarmee zullen 

verschillende voorzieningen onder druk komen te staan en waarschijnlijk verdwijnen. Dit kan leiden 

tot verder afbouw van arbeidsplaatsen en vergrijzing en ontvolking van Oost-Groningen. Achter zal 

blijven een bevolking die kansarm is en waarschijnlijk wordt hierdoor geen probleemwijk maar een 

probleemgebied gecreëerd. De geschiedenis van de veenkoloniën wordt gekenmerkt door 

drankmisbruik en geweld. Niet voor niets is het communisme hier ooit wijd verbreid geweest. Het 

kan toch niet de bedoeling zijn dit opnieuw te creëren. Ondanks alle kritiek op onze lokale 

bestuurders zijn de Veenkoloniën tot een goed woongebied uitgegroeid. En indien "het westen" onze 

"gasvoorraad niet gestolen" zou hebben, zouden we hier nog veel florissanter voorstaan. 

Gaarne wil ik nog enige toelichting op deze zienswijze geven met volgende argumenten. 

Het plan om langs het industriegebied aan de N33 windmolens van ca. 30 meter hoogte te plaatsen 

dateert van beging jaren negentig. De provincie heeft dit destijds in haar Provinciaal Omgevingsplan 

opgenomen in het kader van energieopwekking voor de industrie. De tijden zijn echter veranderd. De 

geplande windmolens zijn nu ca. 150 meter hoog, met een tiphoogte van 200 meter. Ter vergelijking, 

de martinitoren is slechts 97 meter hoog. De geplande totale hoogte is nu boven 100 MW en valt 

daarmee onder de Rijkscoördinatieregeling. Als gevolg daarvan voegden een aantal 

energiemaatschappijen de daad bij het woord en legden concessies vast met de grondeigenaren. 

Daarmee is in hoofdzaak de locatie zowel financieel m.b.t. planschade als ook m.b.t. de zeggenschap 

en het draagvlak van de bevolking op slot gezet. Een planmatige inschattingsfout is hierop zonder 

meer van toepassing. Dit had hersteld kunnen worden, echter tot op heden zonder resultaat. Dat een 

aantal grote ondernemingen en grondeigenaren overeenkomsten zijn aangegaan kan toch geen 

reden tot beleid zijn. Een windpark van dergelijke omvang dient op geologische, sociale en 

klimatologische gronden gepland te worden. Daar is hiervan geen enkele sprake en het heeft de 

schijn van willekeur. 

Blz. 2 van 3 
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Wij, bewoners van de gemeente Veendam en omstreken, zullen als de zon schijnt last hebben van 

slagschaduw. Daarnaast met name 's avonds en 's nachts zullen we last hebben van hinderlijk licht 

en laag frequent geluid. Dit kan tot gezondheid schade leiden. Compensatie van deze overlast in 

financiële zin weegt hierbij ten lange na niet op. 

Indien ik goed geïnformeerd ben, is dit een laagvlieggebied voor vliegtuigen van de NAVO. Met de 

toenemende spanning tussen Rusland en Europese Unie is het waarschijnlijk dat deze vluchten weer 

opgevat zullen worden. Dit kan tot ongelukken leiden. 

Daarnaast zullen de windmolens een onaanvaardbaar effect op de structuur van en het zicht op het 

Veenkoloniale landschap hebben. Van bovenaf is duidelijk de Veenkoloniale structuur met sloten, 

wijken en kanalen , ontstaan in de periode van vervening, te herkennen. Het plaatsen van 

windmolens is planologisch gezien afbreuk doen aan dit historisch unieke gebied. 

Kortom het draagvlak vanuit de bevolking ontbreekt. Mijn familie woont hier al tot in de zevende 

generatie en wij zijn trots op ons gebied. De generatie na ons, indien ze hier nog wonen, zal worden 

gedomineerd door dit "Kampdrama". Plaatsing van dergelijke windmolens zo dicht bij 

woonbebouwing en in een planologisch uniek landschap is daarom onverantwoord en ondoordacht. 

Er zijn aan Provincie en Rijk verschillende alternatieve locaties aangereikt, echter zonder resultaat. 

Graag zou ik zien dat een heroverweging m.b.t. locatie en/of andere vormen van energiebronnen 

alsnog nader wordt onderzocht. 

Ik plaats nog één opmerking tot slot. Onze minister heeft ooit, ik meen in Uithuizen, met grote 

stelligheid verkondigd dat in het aardbevingsgebied de verkoopprijzen en verkoop van huizen niet 

beïnvloed worden door de aardbevingen. Nader wetenschappelijk onderzoek heeft deze uitspraak 

gelogenstraft. M.a.w. de met stelligheid verkondigde opvattingen behoeven de werkelijkheid niet te 

dekken. Een wetenschappelijke onderbouwing van de plannen dat dit het aangewezen gebied is 

voor windmolens zal zinvol zijn voor de geloofwaardigheid van dit plan. 

Mede ondertekend door: 

Aantal bijlagen: 1 Blz.3 van 3 
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Bijlage 1 bij zienswijze windmolens N33. 

Trektellen. Welke beschermde soorten trekken er langs telpost Langebosch. 

Telpost is maar een gedeelte van de dag bezet. 

Het is dus de ondergrens van de trekvogels. 

Alleen rode lijst en natura 2000 vogels zijn hier opgevoerd. 

Langebosch Komen voor 

Doelgebied 

Soort 2014 2015 Ter plaatse 

nj nj incl 2016 Broed Winter 

Rode Natura blz blz 

lijst 2000 Vogel atlas 

Aalscholver v 3860 947 100 34 81 

Bergeend v 7 2 0 12 37 

Blauwe Kiekendief v v x x x 46 102 

Boerenzwaluw v 10765 4596 102 126 x 

Bontbekplevier v v 14 1 0 65 118 

Bonte Strandloper v 35 0 0 68 127 

Boomleeuwerik v 13 9 0 123 204 

Boomvalk v 4 3 2 52 x 

Brandgans v 57 94 155 9 23 

Brilduiker v x x x 21 53 

Brilduiker v 6 7 2 21 53 

Bruine Kiekendief v 22 30 54 45 101 

Dodaars v 0 0 5 41 94 

Draaihals v v x x x x x 

Drieteenstrandloper v x x x x x 

Duinpieper v v 0 0 0 x x 

Dwegstern v x x x x x 

Dwerggans v x x x x 18 

Dwergmeeuw v v 2 0 0 x x 

Dwergstern v x x x x x 

Eider v x x x 20 48 

Fuut v 1 0 255 42 95 

Gele Kwikstaart v 578 277 3 167 x 

Geoorde Fuut v x x x 43 98 

Goudplevier v v 355 356 16 x x 

Graspieper v 2689 1171 6 172 237 

Grauwe Gans v 3512 1735 81 4 16 

Grauwe Gors v x x x x x 

Grauwe Kiekendief v v 2 2 0 47 x 

Grauwe Klauwier v x x x 107 x 

Grauwe Vliegenvanger v x x x 153 x 

Griel v x x x x x 

Groen Specht v x x x 101 179 

Groenpootruiter v 28 2 0 x x 

Grote Karekiet v v x x x x x 
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Grote Mantelmeeuw v 6 1 10 82 160 

Grote Stern v v x x x x x 

Grote Zaagbek v 0 0 7 x 54 

Grote Zilverreiger v 136 87 76 37 87 

Grutto v v x x x 72 133 

Hop v x x x x x 

Huismus v 0 1 0 165 231 

Huiszwaluw v 3799 2499 25 127 x 

Ijsvogel v 0 0 74 100 178 

Kanoet v 15 0 0 x x 

Kemphaan v v 13 12 0 69 128 

Kerkuil v x x x 94 173 

Kievit v 1785 3185 967 67 122 

Klapekster v 1 0 0 x 184 

Kleine Mantelmeeuw v 783 116 22 79 154 

Kleine Rietgans v 54 4 0 x 15 

Kleine Zilverreiger v v 1 0 0 36 86 

Kleine Zwaan v 4 3 0 x 5 

Kleinst Waterhoen v x x x x x 

Kluut v 0 0 0 63 117 

Kneu v 145 159 18 177 246 

Koekoek v 3 8 93 x 

Kolgans v 69748 10524 0 6 19 

Korhoen v v x x x x x 

Kraanvogel v 13 0 0 x 114 

Kramsvogel v 647 6360 2 x 223 

Krakeend v 249 301 241 23 56 

Krombekstrandloper v x x x x x 

Krooneend v x x x 13 39 

Kuifduiker v x x x x 97 

Kuifeend v 76 36 234 16 43 

Kuifleeuwerik v x x x x x 

Kwak v x x x x x 

Kwartelkoning v v x x x 58 x 

Lach stern v 2 0 15 ja x 

Lepelaar v 0 0 0 40 93 

Matkop v 2 0 0 120 201 

Meerkoet v 0 0 67 60 113 

Middelste Zaagbek v v x x x 22 55 

Nachtegaal v x x x 155 x 

Nachtzwaluw v v x x x x x 

Nonnetje v 0 0 5 x 52 

Noordse Stern v x x x x x 

Oeverloper v 9 1 54 x x 

Oeverzwaluw v 983 62 24 125 x 

Ortolaan v x x x x x 

Paapje v v 0 0 1 160 x 

Patrijs v 0 0 10 31 67 

Pijlstaart v v 192 20 4 x x 

Porseleinhoen v v x x x 55 x 
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Parelduiker v x x x x 73 

Purperreiger v v 9 0 0 x x 

Raaf v x x x 113 194 

Ransuil v x x x 97 176 

Reuzenstern v x x x x x 

Rietzanger v x x x x x 

Ringmus v 250 164 2440 166 232 

Roerdomp v v x x x 35 84 

Roodborsttapuit v 0 0 0 175 x 

Roodhalsfuut v x x x x x 

Roodkeelduiker v x x x x x 

Roodkopklauwier v x x x x x 

Rosse Grutto v 3 0 0 x x 

Rotgans v x x x x 32 

Scholekster v 3 0 51 61 116 

Slechtvalk v 2 6 6 53 110 

Slobeend v v 255 111 215 32 59 

Smient v 249 301 250 24 58 

Snor v v x x x 139 x 

Spotvogel v x x x 140 x 

Steenloper v x x x x x 

Steenuil v x x x 195 174 

Steltkluut v x x x x x 

Strandplevier v v x x x x x 

Tafeleend v 50 16 95 x x 

Taigàrletgans v x 12 

Tapuit v v 1 0 0 x x 

Toendra rietgans v 3368 1234 2022 8 13 

Toppereend v 13 2 13 x x 

Tureluur v v 15 1 0 75 141 

Veldleeuwerik v 2095 519 0 124 205 

Velduil v v x 177 

Visarend v 9 3 0 x 107 

Visdief v v 5 4 33 86 x 

Watersnip v v 261 159 11 x x 

Wespendief v 18 6 8 x x 

Wielewaal v x x x 106 x 

Wilde eend v 140 328 328 26 60 

Wilde Zwaan v 12 0 2 4 6 

Wintertaling v 119 39 103 30 64 

Woudaap v v x x x x x 

Wulp v 14 4 0 73 136 

Zeekoet v x x x x x 

Zilverplevier v 0 0 0 x x 

Zomertaling v 0 0 0 29 63 

Zomertortel v 1 0 3 92 x 

Zwarte Ruiter v 2 1 0 x x 

Zwarte Specht v x x x x x 

Zwarte Stern v v 7 5 2 84 x 

Zwarte Zee-eend v x x x x x 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Datum: 

Geachte heer/mevrouw, 

0 8 NOV 201� 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde en Veendam. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze 
omgeving onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines 
en de grootte van het gebied. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar 
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 
dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 
aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 
moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 
opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 
Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 
dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de doelstelling. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
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negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plam1en en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER infonnatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 

Handtekening: 

Naam: 

Adres 

0068 



Bureau Energieprojecten 
Inspraak Windpark N33 nabij Meeden 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33 

Geachte heer, mevrouw, 

0 8 NOV 2016 

Meeden, 6 november 2016 

Van 30 september tot en met 1 O november heeft u het ontwerp-inpassingsplan voor het Windpark N33 
ter inzage gelegd. Hierbij stuur ik u mijn persoonlijke zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de bebouwing in 
Meeden. De impact die dit park enkel op papier al heeft is dusdanig, dat het park voor mij 
onaanvaardbaar is. Dit wordt mede bepaald door het grootte aantal turbines, de grootte van het gebied 
en de afstand tot de bebouwing. 

Mijn woongenot 
Als geboren en getogen Meedenaar wordt mijn woon- en leefgenot met de bouw van dit windpark op 
grove wijze aangetast. Aan de plek waar ik nu woon koester ik vele mooie herinneringen. Het weidse 
uitzicht vanuit mijn woonkamer en tuin is mij dierbaar en wordt door de realisatie van het windpark 
verstoord. Dagelijks zal ik geconfronteerd worden met dit massale park. Nog maar te zwijgen over het 
geluidsoverlast die deze windturbines produceren. Ik vrees voor mijn nachtrust. Ik ben er namelijk van 
overtuigd dat de minimale afstand van 1 km die u hanteert tot de bebouwing in mijn geval overschreden 
wordt. 

Ik begrijp dat er gezocht moet worden naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Echter ben ik van 
mening dat er meerdere opties mogelijk zijn, opties die minder grote gevolgen hebben voor zowel mij 
als mijn dorpsgenoten. Het opwekken van zonne-energie lijkt mij een minder schadelijke wijze van 
energiewinning voor de omgeving. Het is mij ter ore gekomen dat er in deze regio verscheidene plannen 
zijn ontwikkeld voor de opwekking van zonne-energie, die een substantiêle bijdrage kunnen leveren aan 
de doelstelling. 

Genoeg leed 
Oost-Groningen behoort tot een krimp-regio. De crisis mag in de randstand dan op zijn retour zijn. Op 
dit moment is het voor velen in onze provincie moeilijk om aan een baan te komen en/of om het hoofd 
boven het water te houden. Meeden als dorp valt dan ook nog eens binnen het aardbevingsgebied, wat 
het gevolg is van de gaswinning. De huidige problemen worden met de komst van een windpark 
versterkt. Voor mij betekent dit waarschijnlijk dat mijn huis bij een eventuele verkoop onverkoopbaar is 
of dat ik hem tegen een veel lagere prijs moet verkopen. Door de komst van een windpark wordt Meeden 
een onaantrekkelijk vestigingsgebied. 

De leefbaarheid in het dorp Meeden is de afgelopen jaren ontwricht door de geruchten en speculaties 
rondom de bouw van het windpark. Dit treft persoonlijk ook mijn familie. Voor het behoud van ons 
woongenot voelt de agrarische ondernemer binnen onze familie zich genoodzaakt geen windturbines te 
accepteren op zijn akkers. Echter is dit niet bekend bij een breed publiek en heeft hij afgelopen zomer 
extra maatregelen moeten treffen om niet de dupe te worden van sabotage praktijken. Op de scholen 
worden indirect ook de kinderen in dit dorp geconfronteerd met de verdeeldheid. Ik hoop dat u mijn 
mening omtrent een onbezorgde jeugd voor kinderen kunt delen. Het moet toch niet zo zijn dat kinderen 
niet met elkaar kunnen spelen, omdat hun ouders verschillende meningen hebben over het windpark. 

De gezondheid 
Ik ben geschrokken na het lezen van wetenschappelijke artikelen en feiten over de impact van 
windturbines met een minimale afstand van 1 km tot de bebouwing. Windturbines binnen straal van 1,4 
km veroorzaken bij de direct omwonenden significant meer slaapgebrek. Dit heeft indirect gevolgen op 
de prestaties °"bet werk en op school, maar ook in het verkeer. Al deze gevolgen beTnvloeden direct 
de psychisch• "8teldheid. Al met al belanden veel mensen in een negatieve spiraal die moeilijk te 
doorbreken is. 
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Met ludieke en geweldloze acties heb ik geprobeerd een halt toe te roepen aan de bouw van het 
Windpark N33. De uitkomsten van deze acties geven mij onvoldoende voldoening. Daarom wil ik u 
graag uitnodigen om bij mij thuis te komen ervaren wat de mogelijke gevolgen van de bouw van dit 
Windpark zullen zijn voor mijn woon- en leefgenot. 

Hierbij concludeer ik dat het ontwerp-inpassingplan dusdanig negatieve ruimtelijke, landschappelijke, 
maatschappelijke en economische gevolgen heeft voor mij, mijn familie en dorpsgenoten, dat ik u 
verzoek om de plannen te herzien. 

Ik hoop spoedig reactie van u te mogen ontvangen. 

Hoogachtend, 
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Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 10:22 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
De noodzaak van een dergelijk project is niet aanwezig,er zijn minder belastende 
alternatieven voorhanden. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Waardedaling van ons huis. Ook cluster 2 staat veel te dicht op ons huis. Lawaaioverlast en 
slagschaduw. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ons woongenot wordt wederom na verdubbeling van de N33 aangetast. Ons huis is onze 
ouderdagsvoorziening en door een forse waardedaling wordt dit teniet gedaan. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie ook bijlagen. 

Reactie 
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Bijlage: 

Zie zienswijze 0029 



Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 10:33 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, de belangen van omwonenden zijn over het hoofd gezien. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, onder andere mijn woongenot, leefomgeving en financiële positie worden aangetast. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja, zie bijlage 

Reactie 
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Zienswijze Windpark N33 

Mlddels dlt schrijven wll lk een zienswijze lndlenen tegen het plan bekend als Windpark N33. 

In het plan ls onvoldoende rekening gehouden met gevolgschade dle omwonenden zullen 

ondervinden van de plaatsing van deze molens. Deze schade ls zowel materieel als 

lmmaterleel. Een voorbeeld van materiële schade ls de te verwachten waardedaling van de 

woningen. Een voorbeeld van lmmaterlële schade ls de aantasting van de leefomgeving. 

De hoogte van de geplande molens stijgen dusdanig ver ult boven het landschap dat zlj 

daarmee de beleving en de ultstrallng van het gebied ln hoge mate aantasten. dlt heeft 

negatieve gevolgen voor de algemene ultstrallng van het gebied. Een gevolg hiervan kan zljn 

dat het moeilijker wordt om een woning te verkopen ln het gebied, maar er zljn meer 

negatieve gevolgen voor de omwonenden te verwachten. 

Voorbeelden zijn dallng van het woongenot, schade aan de natuur ln de omgeving, en 

wellicht zelfs geestelijke schade omdat de leefomgeving ernstig wordt aangetast terwijl de 

omwonenden met een gevoel van machteloosheid moeten toekijken hoe zelfs bezwaren van 

overheden terzijde worden geschoven. 

De verhouding tussen de winsten dle de ondernemers -mede dankzij subsldles- zullen 

behalen, ls nlet ln balans met de lasten dle de omwonenden zullen moeten dragen. het gaat 

ook hlerblj om zowel lmmaterlële zaken zoals dallng van het woongenot en de beleving van 

de leefomgeving, als om materiële zaken zoals de aantoonbare dallng van de waarde en de 

verkoopbaarheid van eigen woningen. In het plan ls onvoldoende rekening gehouden met 

compensatie van lndlvlduele hulselgenaren. 

Op de genoemde materiële lasten dle lk als omwonende door dlt plan krijg, zou mijns lnzlens 

het maatschappelijk eigen rlslco niet van toepassing moeten zljn op de eventueel toe te 

wijzen planschade, aangezien ik als omwonende onevenredig zwaar getroffen word door 

deze plannen. 
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Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 10:42 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:   

Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Nieuwe techniek 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
In het ontwerpbesluit wordt niet gelet op de gevaren van het plaatsen van de windmolens 
tussen de gasleidingen in de grond. Wat gebeurd er als er brand ontstaat in de windmolen 
en er brokken van 15Ton brandend op deze gasleidingen inslaat? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Er zijn heel goede alternatieven. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, ik woon op ca. 700M van het windpark. De werpsnelheid van afgebroken delen is zo snel 
dat die door complete gebouwen op 100m afstand heen slaan. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie de bijlage 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33, met voorstel alternatief. 

Datum: 8-11-2016 (Per email en per post gezonden) 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 
N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze, met alternatief, tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 
gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 
onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 
grootte van het gebied. 

Wi ndpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen 
om milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij af.Vraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar 
ook om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park. De grote massa van 
dit park vraagt om een veel grotere afstand tot de bebouwing. U hanteert een afstand tot de bebouwing 
van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit uitgangspunt echter meerdere malen 
niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 
De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 
als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 
gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 
het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 
windparken, maar ook in zonneparken, of in de door mij ALTERNATIEF beschreven techniek. De 
minister is verplichtingen aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor 
benodigde windparken moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen 
hinder voor de bevolking opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de 
leefbaarheid in de dorpen. Zie daarom het door mij aangedragen ALTERNATIEF, nadat u het 
ALTERNATIEF heeft gelezen zult u het met mij eens zijn dat deze een substantiële bijdrage kan 
leveren in het bereiken van de doelstelling, elektriciteitsproductie zonder de bekende nadelen met 
alleen maar voordelen. Geen C02, geen smog, geen water vervuiling en geen lawaai overlast. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een leefklimaat 
nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit moment ervaren 
bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor een windpark al 
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een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, zodat we in een 
negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en lokale economie. 
Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen ontstaan en sprake van 
polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van de leefbaarheid! 

Willekeurige locatie. 

De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 
gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 
aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 
het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 
is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 
windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 
het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 
dergelijk windpark. 

Gezondheid. 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 
invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 
totaal. Met name de psychische gevolgen, bijvoorbeeld door het niet kunnen verkopen van een 
woning, zijn aanwezig en mogen niet worden onderschat. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 
adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 
plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 
turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 
capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 
over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik vind 
dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 
landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 
mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien, temeer daar er een beduidend beter alternatief 
bestaat. 

Alternatief 

Alle bovenstaande negatieve aspecten spelen geen enkele rol meer als gekozen wordt voor een 
alternatief als hieronder beschreven. 

Ik heb contact met een Nederlandse investeerder die bereidt is in een nieuwe vorm van stroom 
opwekking te investeren. Dit is een Canadese uitvinding. Sinds 2013 worden succesvol testen met het 
systeem uitgevoerd. Om nu een Europees onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren is het Canadese 
bedrijf bereidt om een apparaat bij de voormalige KEMA (nu Det Norske V eritas + Germanische 
Loydd) uit te laten voeren als bevestiging dat het systeem goed werkt. 

Mocht voor dit systeem gekozen worden is de Nederlandse investeerder bereidt om in een fabriek voor 
de productie van deze systemen te investeren. Deze fabriek zou dan in Menterwolde geplaatst worden. 
De plannen beïnvloeden de regionale en lokale economie positief. Doordat in een arme regio nieuwe 
werkplekken worden geschapen. 
Alle bovengenoemde negatieve invloeden van de geplande windmolens spelen dan geen rol meer. 
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Het systeem is zo ontworpen dat een eenheid van 2,4x2,7x15M (BxHxL) 5MW 
elektriciteit kan opwekken. Dit is genoeg voor een stadsuitbreiding. Door deze 

eenheden in lijn te plaatsen kan er echter ook een elektrische centrale mee worden 

gebouwd. 

In het geval van Menterwolde betekend dat bij 120MW geïnstalleerd vermogen een effectieve 
opbrengst van 48MW. Dat betekend 10 eenheden in lijn geschakeld samen 50MW. De stroom wordt 

24/7 opgewekt. Toch passen deze eenheden in een gebouwtje van 20x4x60M (BxHxL). Op de 

onderstaande afbeelding is te zien wat een verschil dit maakt met de geplande windmolens. 

da an 
begn 

De investeerder wil zijn investeringsproject (in deze techniek) in de komende maanden afronden. 

In de verwachting dat u zult beslissen voor de beste oplossing (deze nieuwe techniek), verblijf ik 

Hoogachtend, 
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Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 11: 04 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
nvt 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Met inachtneming van de ontwikkeling op het gebied van energie-opwekking en het feit dat 
windmolens het unieke Groningse landschap 'verpesten' is het raadzaam om af te zien van 
windmolens in de totale provincie Groningen. Er was afgelopen al een periode dat er meer 
energie opgewekt werd door zonnepanelen dan dat er noodzakelijk was voor het net, deze 
trend zal alleen maar doorgezet worden met de komst van commerciële zonnedaken van 
bijvoorbeeld Solarcity (Tesla), ook de prijs per Mhw is dalende waardoor nog meer mensen 
zonnepanelen zullen nemen. Ook zal de stroomopslag voor particulieren een grote vlucht 
nemen waardoor er nog minder energie hoeft te worden opgewerkt. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
De verloedering van het Groninger landschap. Met inachtneming van het vorige punt zou het 
doodzonde zijn als er straks talloze windmolens zijn die geen of amper een functie of 
toegevoegde waarde hebben. 

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 11: 25 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Deze maatregelen treffen ons in onze w oon-, en leefklimaat 

Reactie 
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Bijlage: 

Zie bijlage van zienswijze 0023 



Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 12: 16 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
ja. De belangen van alle inwoners in Meeden 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Geluidsoverlast,horizonvervuiling. Raken wij ooit ons huis nog kwijt als al die molens er 
staan? 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Wij zijn niet tegen duurzame energie. Maar waarom moeten er zoveel windmolens bij één 
dorp geplaatst worden? 
Het is beter om zonnepanelen te plaatsen,dat heeft veel meer draagvlak in het dorp. 
Wij zijn bang dat door het plaatsen van deze windmolens er veel gezondheidsklachten zullen 
ontstaan onder de bewoners. 
Dit is echt een noodkreet van een heel dorp: Plaats a.u.b. GEEN windmolens bij ons mooie 
dorp!!!!! 

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 8 november 201612:17 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N 33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:   

Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E -mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Neen, maar mijn inziens niet compleet. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie mijn bijlage FLM1645zieb1a 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie mijn bijlage FLM1645zieb1a 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie mijn bijlage FLM1645zieb1a 

Reactie 
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NAW gegevens. 

Zienswijze op ontwerpbesluit Windpark N33 

Woonlocatie: Ligging t.o.v. windpark ten zuiden van het grote deel van het windpark, op 952 m afstand 

t.o.v. dichtstbijzijnde windmolen. Ofwel de meest noordelijk gesitueerde woning in Mee

den. Vanaf onze kavel hebben wij volledig zicht over 25 windturbines. 

Beroepsmatig: Makelaar, Ontwikkelaar, Bedrijfs- en Bouwkundige. 

Inleiding. 

Vroeger waren nutsbedrijven grotendeels eigendom van overheidsorganen. Deze dienden het algemeen 

nut. Deze bedrijven waren dus een beetje van ons allemaal. 

Heden ten dage zijn deze door privatisering eigendom van de grotere conglomeraten. Het resultaat van de 

huidige energie bedrijven gaat naar aandeelhouders. Wie dat ontkent steekt zijn kop in het zand. Deze pri

vatisering heeft de afgelopen decennia hen veel ruimte gegeven te handelen naar eigen goed dunken. 

Het plaatsen van het Windpark N33 wordt opgedragen door commerciële bedrijven zoals Yard Energie en 

RWE, met het oogmerk op winst, zonder empathie voor lokale bewoners. Echter, met machtssteun van de 

rijksoverheid in de vorm van de ook hier toegepaste "Rijkscoördinatieregeling". Door de Rijkscoördinatiere

geling is het Rijk bevoegd gezag geworden. Provincie en gemeente worden hierdoor overruled. 

Deze laatste uitspraak wil ik ook nog wat kracht bijzetten door te stellen dat grote bedrijven vanuit den 

Haag eveneens door bepaalde politieke groeperingen gesteund worden. Empathie is in het verleden nooit 

echt voor Groningen getoond, waarom nu dan plotseling wel. 

Als voorbeeld neem ik de NAM, bij het Gaswinningsprobleem. Ook een groot (rijks-)probleem voor onze 

provincie. Zie http://www. rtvnoord .n 1/ nieuws/ 1439 58/VVD-Kamerl id-bespreekt-gastactiek-telefo n isch-i n

de-trei n . 

Hierdoor is er bij Groningers veel wantrouwen jegens de minister, zijn departement en de initiatiefnemers, 

dat zij ook maar enige empathie hebben voor de bewoners nabij het windpark. 

Wij hebben ons zeer uitvoerig laten informeren via literatuur, bezoek aan diverse windparken in Nederland 

en Duitsland, en bezoek aan een diverse beurzen in Duitsland, met als laatste het bezoek aan de windtech

nologiebeurs, "Wind Energie Messe" in Hamburg, 26 t/m 30 september jongstleden. 

Wij zijn voorstander van een snelle omschakeling van fossiele energieproductie naar alternatieve groene 

energievormen, zoals zon, wind en geothermische energie productie. 

Voor ons geldt niet dat we NIMBY's zijn, maar we wel verwachten 100% afgedekt te worden door maatre

gelen welke ons zoveel mogelijk beschermen tegen overlast, zoals geluid en nachtelijke permanente mast

verlichting, maar wij verwachten ook een vorm van financiële compensatie. 
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Niemand kan ontkennen dat Windturbines het landschap veranderen en dat deze geluid en slagschaduw 

produceren. Alle bewoners in de directe omgeving van het windpark zullen geconfronteerd worden met 

waardevermindering van hun woonobject. Kijk naar de WOZ waarde als indicatie. 

Eén van de conclusies die wij vanuit onze eigen research getrokken hebben is, dat de geluidsproductie, zo

als deze een aantal jaren terug, vanaf het voetbalveld in Meeden door één van de tegenstanders van het 

Windpark N33, werd nagebootst, zwaar overtrokken was. 

Procedure 

Geruchten gaan, dat Gedeputeerde , in afspraak met een aantal mensen uit zijn netwerk, zijn 

eigen politieke wil heeft doorgedrukt om het windpark langs de N33 te realiseren, onder dreiging de toen 

aanwezige coalitie binnen de provincie Groningen te laten springen. 

Vervolgens gaan de Staten in meerderheid akkoord met het eerste POP van Groningen en veel burgers wor

den onbewust met deze besluitvorming in meer of mindere mate gedupeerd. Psychisch, t.o.v. hun woonge

not, en financieel. 

Conclusie, maar mogelijk niet een sterk argument, 'De wil van één politiek gnoom kan leiden tot de uitein

delijke plaatsing van 120 MW windturbines op het terrein direct rond Meeden'. 

Democratisch gezien is dit een zeer slechte zaak. 

De minister, de heer Kamp, deed op 24 juni 2015, tijdens een besloten overleg op het gemeentehuis van 

Menterwolde, waarvan ik deel uitmaakte, een opmerkelijke uitspraak. Hij vond dat betrokken regio rijkelijk 

laat tot verzet was overgegaan. Dat hadden we in 2000 al moeten doen, toen de eerste aanzet tot dit wind

park werd gegeven. Ik heb hem direct na zijn opmerking hierop gewezen dat zijn opmerking niet terecht 

was. 

Stel dat het± 17 jaar geleden was, dat de eerste besluitvorming correct plaats vond, m.b.t. het realiseren 

van een windpark in onze gemeente, was niemand zich er van bewust welke ontwikkeling deze technologie 

zou doorlopen. 

Een windpark had in die periode - rond het jaar 2000 - een heel andere schaal. Als referentiekader waren 

het de windmolens van het windpark langs het Winschoterdiep (12 stuks) Lagerweij Windturbines, met re

latief kleine 'acceptabele' windturbines. De turbines zijn in de afgelopen jaren groter geworden. Zowel in 

vermogen als het formaat van windturbines. Toen± 25 tot 45 m en vandaag 200 m tiphoogte, en van KW's 

naar MW's. 

Hij had daar geen weerwoord op, waaruit ik concludeer dat hij zich hierbij even gemakshalve ook niet reali

seerde dat deze kleine turbines anno 2000, ondertussen veranderd waren in veel grotere Windturbines 

anno 2016. 

Nog ver voor 2010 heeft de gemeente Pekela, bij uitnodiging via haar burgemeester, de heer  

, aangeboden de weerstand tot plaatsing van een windmolenpark van deze omvang in de provin

cie Groningen, weg te nemen, door aan te bieden het windpark tussen Nieuwe-Boven Pekela en Stadska

naal te situeren. 

Het betreft hier een groot-uitgestrekt open landschap, met zeer weinig inwoners, waarbij, op een enkeling 

na, alleen winnaars uit de bus zouden komen, t.w.: landeigenaren, de gemeente Pekela met haar positief 

betrokken inwoners, het Rijk door een versnelde procedure, en de inwoners van gemeenten Menterwolde 

en Veendam. 

In de tijdgeest van toen had de gemeente Pekela veel draagkracht bij haar bevolking. 

Overigens, de landeigenaren hadden in eerste instantie dit windpark hier voorgesteld. 
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Naast Pekela was er ook voldoende ruimte voor plaatsing van het Park ten Noorden van de A7. Voor een 

tweede keer is deze oplossing bewust, genegeerd. Dit vanwege politieke onwil en het excuus van tijdsdruk. 

In 2010 besloot de toenmalige minister, de heer Verhagen, het Windpark N33 tot een Rijkscoördinatierege

ling te verheffen. Men zag het aankomen dat de weerstand van de gemeenten Veendam en Menterwolde 

gebroken moest worden met een dergelijk maatregel. Wat de lagere overheid en haar burgers dan ook wil

len, wordt gebroken door de Rijkscoördinatieregeling. 

Deze maatregel is oneigenlijk gebruikt om de Europese afspraak van 2020 als rijk na te kunnen komen. Ten 

koste van Menterwolde en Veendam.it geldt natuurlijk ook voor de Drentse Monden. Er was een goed al

ternatief. Gemeente Pekela. 

Presentaties aan politiek en burgers. 

Wij zijn van mening dat leden van de kamer, de provinciale politiek en de bewoners van de gemeente 

Veendam en Menterwolde bewust misleid zijn. Dit door destijds kaartmateriaal en artist impressies te pre

senteren die niet met de werkelijkheid overeenkwamen. 

Het gebuikte kaartmateriaal op AO formaat posters, toonde grote leegtes, waarbij bepaalde woongebieden 

langs en nabij de N33 niet getoond werden. Dit gaf een indruk van grootte leegtes, opdat niet veel bewo

ners last zouden hebben van de opstelling van Windturbines. 

Op verstrekte informatiemappen voor bezoekers, werd met diverse zichtstandpunten duidelijk gemaakt 

hoe de zichtlijnen zouden zijn na realisatie. Ook dit waren onrealistische weergave van de werkelijk bele

ving na plaatsing. 

Dergelijk slecht presentatiemateriaal mag niet gebruikt worden om belangrijke besluitenvorming te beïn

vloeden en mensen daarmee, op basis van een verkeerde beeldvorming, te overtuigen. 

De ingetekende windturbines gaven het idee dat op een bepaalde zichtafstand de windturbines met hun 

masten niet zouden overheersen in het landschap. Ik doe hierbij de uitspraak dat zelfs Besluitnemers hier

door zijn misleid. In het algemeen kunnen mensen slecht tekening lezen. Beeldend materiaal is een sterk 

middel. 

De laatste presentatie Virtual Windturbine Experience op 11 en 12 oktober te Zuidbroek, gaf mij voor het 

eerst een realistisch beeld. 

Zienswijze 

Bij het beoordelen van een plan is het gebruikelijk dat de aanvrager aangeeft wat hij visueel gaat realiseren. 

Zeker is dat de burger met een aanvraag omgevingsvergunning, noodzakelijk zeer gedetailleerd informatie 

dient te verstrekken alvorens men het project in behandeling wil nemen. 

Dus gegevens omtrent de toe te passen windturbines is wel het minst wat men zou moeten verstrekken. 

Wij weten tot op heden nog niet van welk type windturbines men gebruik gaat maken. 

Ik stel dit als voorwaarde om een echte zienswijze mogelijk te maken. 
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Hinder, overlast en schade voor omwonenden. 

Als gevolg van de plaatsing van dit park zullen vele bewoners van Menterwolde en Scheemda, op één of 

andere wijze iets ondervinden van schade en/of overlast. Dit kan zijn; 

• Horizonvervuiling t.o.v. wat men gewend is. 

• Hinder als gevolg van geluid en slagschaduw. 

• Ongewenste hinderverlichting gedurende de nacht. 

• Financiële waarde van hun eigendommen. 

Nu verwoord ik het e.e.a. als aanwonende burger, maar ook als makelaar,. 

'Horizon vervuiling' is, wat menige Groninger mij mogelijk kwalijk zal nemen, niet alleen een zaak voor de 

provincie Groningen, maar ook voor andere gebieden van Nederland. 

Overal waar windturbines geplaatst worden zul je deze objecten niet over het hoofd kunnen zien. Een goed 

voorbeeld hiervan is de plaatsing van de vele windturbines in de polders. 

Rijdende over de A6, vanaf Heerenveen, ziet men al ver voor Lemmer de windturbines in de Noordoostpol

der. We hebben nu eenmaal een vlak land. Hieraan valt niet te ontkomen. 

Ook de woonflat in het centrum van Stadskanaal ziet men al van verre, rijdende op de N366. 

Voor mij is dit een acceptabel negatief effect indien de initiatiefnemers de bewoners compenseren. 

Geluidshinder. Het bevreemd mij, dat onafhankelijk van het type windturbine in de MER wordt gekeken 

naar het geproduceerde geluidsniveau van de turbines in zijn algemeenheid. Er wordt een bandbreedte ge

hanteerd. 

Indien dit ontwerpbesluit wordt goedgekeurd, mag het niet zo zijn dat hierdoor de initiatiefnemers dan ook 

maar kunnen kiezen voor het meest geluid producerende type windturbine. 

Proefondervindelijk geloof ik niet zelf hinder te zullen ervaren, als je meer dan 500 meter van een mast 

woont. Al snel overheerst wind, geritsel van bladeren en verkeer de geluidsproductie van windmolens. Des

ondanks eis ik dat het bevoegd gezag zal toezien op het gebruik van een type turbine met een laag dB pro

ductie. 2 dB verschil is een groot verschil op de geluidschaal. 

Slagschaduw is mijn inziens van een andere orde. Afhankelijk van het seizoen, tijd van de dag, weersom

standigheden, woonlocatie en de omwenteling snelheid van de turbine, worden wij geconfronteerd met 

slagschaduw. Op de informatiebijeenkomst in Zuidbroek kon een ieder hierover geïnformeerd worden door 

een virtueel beeld te krijgen, gebaseerd op seizoen, tijd en zijn/haar woonlocatie. Dit was verhelderend. 

Wij aan de Lindenlaan zullen er amper mee geconfronteerd worden. Ik kom hier niet verder op terug. 

Feestverlichting ofwel Hinderverlichting gedurende de donkere uren. 

I.v.m. veiligheid voor het vliegverkeer worden in Nederland de masten voorzien van hinder-verlichting. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (1 L& T) behartigt de belangen van de luchtvaartveiligheid. Bij objec

ten van 100 meter of hoger hoort verlichting aangebracht te worden. Op grond van onder meer internatio

nale burgerluchtvaartregelgeving worden vanuit de inspectie hindernismarkering en -lichten voor objecten 

van 150 meter of hoger verplicht gesteld. We kennen dit ook van diverse locaties in Nederland. 

Gezien de technische mogelijkheden die er zijn, om dit drastisch te beperken, vind ik permanente hinder

verlichting niet acceptabel. Ook hier kan het ministerie de wetgeving aanpassen conform andere Europese 

landen. 

Financieel - Waardevermindering vastgoed Menterwolde. 
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Al vroeg hebben actiegroepen aangegeven, dat de plaatsing van windmolens tot waardevermindering zal 

leiden van het vastgoed in Menterwolde. Totaal een miljoenenverlies voor de bewoners van Meeden. Ik zal 

dit als makelaar beamen. 

Als makelaar in Meeden hebben wij dit direct ervaren. Verkoop van woningen in het dorp hebben vele ja

ren stilgelegen, of geresulteerd tot drastische verlaging van opbrengsten bij verkoop, door het vooruitzicht, 

dat er rond Meeden een windturbinepark gesitueerd zou worden. 

Ik accepteer geen argument dat de woningen desondanks marktconform verkocht zijn en dat daarom de 

verkoopprijzen niet beïnvloed zijn door het geplande windturbinepark. 

Hierbij is nog het volgende te vermelden. 

Op de woningmarkt in Nederland is de waarde van vastgoed, door de crisis van 2008, 5% tot 10% omlaag 

beïnvloed. Landelijk stijgt de waarde weer en zelfs voor sommige locaties boven het vertrekpunt 2008. 

Moeten we dan stellen dat de sterk verlaagde verkoopprijzen in Groningen marktconform zijn. Ja! Maar 

echter wel als gevolg van de acties van een aantal dikke verantwoordelijken, zijnde de NAM en de initiatief

nemers van het Wind Park N33. 

In zijn algemeenheid geldt voor Groningen dat de onroerend goed waarde extra sterk negatief beïnvloed is 

door de gaswinningproblematiek c.q. aardbevingscrisis. Zonder deze te willen bagatelliserenzijn voor Men

terwolde de gevolgen vergelijkbaar, t.a.v. waarde als dat voor vastgoed in het aardbevingsgebied. Dit als 

gevolg van de windturbine plannen. Het is een combinatie van de Gaswinning en aardbevingsimago - want 

Menterwolde ligt in Groningen, dus het trilt ook hier. Daar bovenop komen nog eens de geplande 35 wind

turbines. Hierdoor is gewoonweg een slecht imago voor t.a.v. de woonomgeving gecreëerd. 

Wat is marktconformiteit ofwel wat zijn reële verkoopprijzen? Wij als eigenaren bepalen niet de prijs, maar 

de koper bepaalt de prijs. Men kan als eigenaar hooguit het bod naast zich neerleggen. 

We kunnen dit ook aflezen uit de WOZ waarden van onze woningen. Voor ons geld over laatste jaren een 

daling van de WOZ-waarde van meer dan 25%. Indien het Rijk haar plannen doorzet zal daar niet veel aan 

veranderen. 

Oplossingen en tegemoetkoming bewoners. 

Eén van de woordvoerders van RWE (lnnogie) probeerde tijdens een informatiebijeenkomst in het Dorps

huis van Meeden de dorpsbewoners te paaien, door hen te compenseren met een kinderspeeltuin. Deze 

man dient de laan uitgestuurd te worden. Hij neemt zijn toehoorders niet serieus. 

Pagina 5 van 7 FLM1645ziebla 

0076 



Voor horizonvervuiling heb ik, behalve het niet doorvoeren van de plannen, geen oplossing. 

Wel, zoals ik al eerder aankaartte, heeft men bij de aanvraag van een omgevingsvergunning de verplichting 

gedetailleerd aan te geven welke vorm, materialen en maatvoering gebruik gemaakt zal worden. Door het 

ontbreken van deze informatie kan de burger van Menterwolde hierover geen goede reactie formuleren op 

dit ontwerpbesluit. 

In de polders zien we een wirwar aan verschillende uitvoeringen van Windturbines. 

Voor Windpark N33 moeten de vier betrokken partijen tot de keuze van één windturbine komen. Dit geeft 

'rust' in de vorming van het landschap. Dit zal een verplichting moeten zijn, en onder toezicht dienen te val

len van alle betrokken overheden. 

Het park komt voort uit een doelstelling C02 20% terug te dringen voor 2020. 

De keuze voor een type windturbine mag beslist niet alleen bepaald worden op basis van optimale rentabi

liteit of winstmaximalisatie van de initiators. Een benadering, zoals een van de vertegenwoordigers van ln

nogie/Yard Energy het mij vertelde, waarop besluitvorming zal plaatsvinden. 

Blijkbaar is die methode voor hen leidend boven het belang van omwonenden. 

Voor het Rijk, in de hoedanigheid van minister Kamp, is de productie van Groene Energie en de Zorg voor 

de burger toch ook het uitgangspunt? Of zie ik dat verkeerd? 

Indien deze bedrijven hieraan niet voldoen, dan dient de Rijksoverheid zelf de verantwoordelijkheid op zich 

te nemen voor Groene Energie en een eigen nutsbedrijf voor dit park in het leven te roepen. 

Terug naar oude verantwoordelijkheden. 

Geluidproductie. 

Ofschoon op afstand de geluidsproductie aanzienlijk afneemt kan door de keuze van een bepaalde windtur

bine de productie van hinderlijk geluid nog verder gereduceerd worden. 

Ik heb gedurende mijn beurs bezoek aan de Hannover en Hamburger Messe, de conclusie getrokken dat 

Enercon de meest geruisloze windturbine produceert, welke twee tot drie dB lager ligt dan zijn concurren

ten. Op de geluidschaal is dit aanzienlijk. Ook hier ligt de zorgplicht voor de burger bij het energiebedrijf en 

de overheid. 

Een groot bijkomend voordeel is, dat het aantal rotaties per minuut (rpm) van haar turbine lager ligt dan 

menig van zijn concurrenten. Dit voordeel geeft meer rust in de beeldbeleving en desondanks met een 

goede opbrengst. 

Hinderverlichting. 

Van Rijkswege wordt ook de hinderverlichting voorgeschreven. 

Daar we volgens mij bij dit Windpark te maken hebben met een SAR vliegzone (binnen een afstand van 950 

m tot een SAR route), zou dit al verplicht zijn bij masten hoger dan 45 m, t.o.v. maaiveld. Begrijpelijk, maar 

een aanzienlijke nachtelijke verstoring voor de omgeving. 

De hinderlijke verlichting kan aanzienlijk beperkt worden met bijvoorbeeld het systeem van Terma. Er be

staan systemen, waarbij gebruik gemaakt wordt van radar die vliegverkeer waarnemen, en indien hierbij 

geconstateerd wordt dat een vliegtuig de windmolens nadert, zal de verlichting ingeschakeld worden. 

Zodra dit vliegtuig het gebied heeft verlaten wordt de verlichting weer uitgeschakeld. 

Zie www.terma.com. 

Kost wat maar dat is 'collateral damage' voor de ontwikkelaars. 
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Zoals eerder vermeld wil de IL& T in Nederland daar nog niet aan. In het buitenland maakt men bij nieuwe 

parken gebruik van dit systeem. 

Minister Kamp moet zich hier ook sterk voor maken. Volgens mij is er wel bereidheid bij de Initiators maar 

zijn zij gehouden aan de Nederlandse regelgeving. 

Financieel. 

Naast een WOZ tarief en een pachtvergoeding aan de grondeigenaren, zal de ontwikkelaar ook tegemoet 

moeten komen aan de bewoners ter compensatie van de waardedaling en omgeving schade. Zij dienen een 

Win-Win situatie te creëren. 

Gezien de resultaten die met een dergelijk park behaalt kunnen worden zullen de projecteigenaren met 

een fonds voor de gemeente moeten komen, dat tussen een half miljoen en één miljoen per jaar moet op

brengen. De grondeigenaren ontvangen ook een aanzienlijk bedrag per molen per jaar. Vergelijkbaar met 

het totaal vergoeding aan landeigenaren, van de windmolens in haar gemeente. 

Tevens kan de elektriciteitbehoefte van bewoners voor 100% tot 50% gecompenseerd worden. 

Ik verwacht van de initiators dat zij met een voorstel komen. 

Hiermee onze zienswijze verwoord te he en en in afwachting van een opvolging van mijn advies en voor

waarden. 

Wij, familie  zullen on.z verde/ stappen laten afhangen van de door de Projecteigenaren, lnnogie 

en Yard Energie, te nemen maatregel 
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Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 12: 21 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Aan de gezondheidsaspecten wordt volstrekt voorbij gegaan. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Mijn leefomgeving en gezondheid. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Windpark N33 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Onderwerp: 

Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan Windpark N33. 

Meeden, 08 November 2016 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft vanaf 30 september tot en met 1 O november 2016 het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark 

N33 ter inzage gelegd. Ik stuur u hierbij mijn zienswijze tegen dit ontwerpplan. 

Het inpassingsplan voorziet in de bouw van een groot aantal windturbines dicht op de dorpen in de 

gemeente Menterwolde. De impact van dit park is dusdanig, dat het park voor deze omgeving 

onaanvaardbaar is. Dit wordt bepaald door het aantal turbines, de omvang van de turbines en de 

grootte van het gebied. 

Afstand tot bebouwing 

U hanteert een afstand tot de bebouwing van minimaal 1 km, werd gezegd. Bij de uitwerking wordt dit 

uitgangspunt echter meerdere malen niet gehanteerd, bijvoorbeeld ter hoogte van Zuidbroek. 

De afstand van 1 km is al zeer gering voor dergelijke hoge turbines, maar als zelfs deze afstand niet 

gehandhaafd wordt is dat ronduit schofferend voor betroffen bewoners. 

Gezondheid 

De plannen raken de inwoners hard. In uw plannen en in de MER vind ik niets terug over welke 

invloed de plannen hebben op de gezondheid van de burgers. De gezondheidsaspecten ontbreken 

totaal. 

Ten eerste de psychische gevolgen. Het niet verkoopbaar zijn en/of waardedaling van woningen, de 

grimmige sfeer binnen de gemeenschap.. Het plan voor het windmolenpark hangt als een zwaard 

van Damocles boven de hoofden van de inwoners van de gemeente Menterwolde. Dit brengt nu al de 

nodige stress met zich mee die een niet te onderschatten invloed op de gezondheid heeft. Al voordat 

er nog maar één turbine is gerealiseerd. Mijn verwachting is niet, dat de situatie zal verbeteren 

wanneer het turbinepark zal worden gerealiseerd. Ik zie de toekomstige effecten uiterst somber in. 

Immers, ook over de gevolgen van de blootstelling aan het geluid, zowel hoorbaar als onhoorbaar, zijn 

inmiddels vele gegevens bekend. 
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Na een groot aantal klachten van mensen die naast windmolenparken wonen, heeft de Amerikaanse 

dokter Nina Pierpont een onderzoek gestart en haar bevindingen vastgelegd in een boek, dat dezelfde 

titel draagt als haar ontdekking: het WindTurbine Syndroom. 

Zij heeft vastgesteld dat het geluid dat windmolens produceren in het laagfrequente bereik (onder de 

500 hertz) een zeer ernstige uitwerking kan hebben op het evenwichtsorgaan. Mensen krijgen last 

van duizelingen, misselijkheid, oorsuizen, neusbloedingen en hevige pijnen in de borststreek. 

Daarnaast is het meest voorkomende probleem ernstige verstoring van het slaappatroon, met direct 

daaraan gekoppeld oververmoeidheid, concentratiestoornissen, depressie en zelfs agressie. 

De verschijnselen zijn chronisch. Ze ontstaan soms direct nadat molens in het werk gezet worden, 

maar soms ook sluipend, totdat zij niet langer genegeerd kunnen worden. 

Klachten komen voor bij tegenstanders en voorstanders van de windturbines en verdwijnen als 

mensen buiten de invloedssfeer van de molens komen. 

Overal ter wereld wordt haar onderzoek gedragen door de bevindingen van andere wetenschappers 

en artsen. Deze deskundigen adviseren totdat een wereldwijd onderzoek alle risico's in kaart heeft 

gebracht, molens slechts te plaatsen op een afstand van minimaal 2 kilometer van woningen. 

Minder bekend maar zeker zo belangrijk is het onderzoek dat de Portugese Marianne Alves Pereira 

heeft gedaan naar de gevolgen van laagfrequent geluid. Haar onderzoeksresultaten over een periode 

van ruim 30 jaar bewijzen dat dit onhoorbare geluid de oorzaak is van de ziekte VAD: vibro acoustic 

disease. 

Hierbij ontstaat een vaatverdikking in het weefsel rondom het hart en de bloedvaten, die kan leiden tot 

problemen van hartfalen met zelfs de dood tot gevolg. Omdat de ziekte niet gepaard gaat met 

duidelijke klachten en zich alleen ontwikkelt als mensen langdurig en intens worden blootgesteld aan 

laagfrequent geluid, maakt dat het gevaar des te groter en is de vergelijking met de 

gezondheidsrisico's van bijvoorbeeld langdurig roken of werken met asbest gerechtvaardigd. 

Windturbines produceren dit laagfrequent geluid in grote mate. Vastgesteld is dat toename van de 

grootte van molens ook leidt tot toename van de productie van laagfrequent geluid. 

In het plangebied zijn reeds vele bronnen van laagfrequent geluid aanwezig: hoogspanningsmasten in 

Meeden en Ommelanderwijk/Zuidwending, industrievestigingen, een vierbaans snelweg en een 

ondergrondse gasopslag. 

Daarbij zou ook nog de belasting komen van een windturbinepark van meer dan 100 Megawatt. 

In de MER komt de invloed van windmolens op mensen en menselijke gezondheid niet voor. 

Bovengenoemde onderzoeken kunnen wellicht weggewuifd worden als niet voldoende onderbouwd. 

Maar waarom onnodige risico's aangaan met betrekking tot de gezondheid van een groot aantal 

mensen? Die fouten zijn in het verleden al gemaakt. 

Als voorbeeld hiervan asbestregulering. Een kleine twintig jaar nadat de eerste asbestmijn werd 

geopend, waren er al meer dan honderd afgeleide producten van het 'magische mineraal' 

vervaardigd. Het duurde echter niet lang voordat iemand de kwalijke gevolgen van asbest ontdekte. In 

1898 beschreef een Britse fabrieksinspecteur al de gevaren voor de volksgezondheid van de 

glasachtige stof. Het duurde wel lang voordat er werkelijk iets aan werd gedaan. Pas zo'n honderd 

jaar en tienduizenden slachtoffers later, zou asbest verboden worden. 

Doorslaggevend wetenschappelijk bewijs liet lang op zich wachten. Er zijn tal van studies nodig 

voordat een relatie tussen asbest en kanker kan worden aangetoond. Het bewijzen van een direct 
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verband duurt meestal nog langer. Bovendien manifesteerden de gevolgen van asbest zich vaak pas 

dertig jaar na blootstelling, wat de wetenschap verder bemoeilijkte. 

De waarschuwingen waren er echter wel. Onzekere waarschuwingen, maar waarschuwingen 

niettemin. De vraag die dan rijst: had de overheid - ondanks alle onzekerheid - niet veel eerder 

moeten ingrijpen? 

Moet men dan heden met betrekking tot windturbines een dergelijk risico aangaan uit vooral 

economisch belang? Vanuit dit oogpunt is het toch niet onredelijk een ruime afstand tot bebouwing in 

acht te nemen om ieder risico te vermijden. 

Temeer omdat dit jaar gepubliceerde cijfers van het RIVM er niet om logen. In de gemeente 

Menterwolde overleden (tussen 2011 en 2014) 23 procent meer mensen dan gemiddeld in Nederland 

aan hart- en vaatziekten. In Menterwolde overleden 29 procent meer mensen aan kanker in 

vergelijking met de rest van Nederland. Hieruit kan men voorzichtig concluderen dat het met de 

gezondheid van de inwoners van de gemeente Menterwolde niet al te best is gesteld. Ik maak me 

zorgen over de invloed die de belasting van een windturbinepark daar verder nog op zal hebben. 

Onze regio is genoeg getroffen 

Wij wonen in een regio waar sprake is van krimp en die ook nog geconfronteerd wordt met de 

gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Deze beide factoren tasten het woon- een 

leefklimaat nu al aan. De problematiek wordt door de komst van een windpark versterkt. Op dit 

moment ervaren bewoners al problemen met de verkoop van hun woning en hebben de plannen voor 

een windpark al een negatief effect op de woningprijzen. Nieuwe inwoners zullen ons gebied mijden, 

zodat we in een negatieve spiraal terechtkomen. De plannen gaan ook ten koste van de regionale en 

lokale economie. Daarnaast ontwrichten de plannen de samenleving, er is onmin in de dorpen 

ontstaan en sprake van polarisatie. Dat is een onaanvaardbare ontwikkeling en dit gaat ten koste van 

de leefbaarheid. 

Windpark N33 verstoort open landschap en woongenot 

Mijn leefgenot wordt door de realisatie van dit park behoorlijk aangetast. Het gaat hierbij niet alleen om 

milieuaspecten als geluid, waarvan ik mij afvraag of deze binnen acceptabele grenzen blijft, maar ook 

om steeds maar weer visueel geconfronteerd te worden met het massale park en de nachtelijke 

verlichting daarvan. 

Wij genieten nu van het open landschap rondom de dorpen. Er is sprake van grootschalige openheid. 

De provincie Groningen heeft zelfs in haar onlangs vastgestelde omgevingsvisie dit gebied aangeduid 

als 'grootschalig open landschap'. Met dit voorgenomen windpark wordt deze openheid volledig teniet 

gedaan. Kortom: het windpark N33 pas niet in de doelstelling van dit gebied, doet sterk afbreuk aan 

het karakter ervan en verstoort ons woongenot. 

Ik begrijp dat we moeten zoeken naar alternatieve vormen van energie. Dit kan worden gevonden in 

windparken, maar ook in zonneparken, of in een goede mix hiervan. De minister is verplichtingen 

aangegaan voor de opwekking van windenergie. Ik vind dat de daarvoor benodigde windparken 

moeten worden gepland op locaties waar deze aanvaardbaar zijn en geen hinder voor de bevolking 

opleveren. De opwekking van windenergie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. 

Zelf zie ik de opwekking van zonne-energie als een beter alternatief. Inmiddels zijn er in onze regio 

dusdanig veel plannen voor de opwekking van zonne-energie, dat deze een substantiële bijdrage 

kunnen leveren aan de doelstelling. 

Willekeurige locatie 
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De plannen voor een windpark in dit gebied zijn ontwikkeld omdat de provincie jaren geleden een 

gebied langs de N33 heeft aangewezen voor windenergie. De provincie wilde windenergie koppelen 

aan industrie. Dit gebied heeft u overgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Ik constateer nu dat 

het windpark grotendeels ligt buiten de begrenzing die, zowel door de provincie als door u, op kaarten 

is aangegeven. Ik ervaar hierbij willekeur. Zonder een voor mij aanvaardbare argumentatie gaat u 

windturbines plaatsen op plekken die hiervoor niet zijn aangewezen. Als toch afgeweken wordt van 

het aangewezen gebied had breder onderzoek moeten plaatsvinden naar de beste locatie voor een 

dergelijk windpark. 

Opvolging tussentijds toetsingsadvies MER? 

De commissie MER heeft op 13 april 2016 een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Hierin 

adviseert de commissie MER in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken uitgaande van 

plaatsing van windturbines van circa 4 MW. De toepassing van de best beschikbare technieken en 

turbineklassen zou er toe kunnen leiden dat er minder turbines geplaatst hoeven te worden terwijl de 

capaciteit en energieopbrengst behouden kan blijven. Ook mist de commissie in het MER informatie 

over mogelijkheden om de lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken. 

Dit tussenadvies ademt deels dezelfde reserves die ook omwonenden en de gemeente hebben. Ik 

vind dat er te weinig met dit advies gedaan is. 

Al met al concludeer ik dat het ontwerp-inpassingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede 

ruimtelijke ordening. Het ontwerp-inpassingsplan heeft dusdanige negatieve ruimtelijke, 

landschappelijke, maatschappelijke en economische gevolgen voor ons gebied en daarmee ook voor 

mij, dat ik u verzoek om uw plannen ter herzien. 

Hoogachtend, 
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Verzonden: Dinsdag 8 november 201613:11 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E -mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
zie bijgaande zienswijze 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
De belangen van burgers die in de nabijheid wonen. Onvoldoende gekeken naar 
alternatieven voor plaatsing van de windturbines. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, mogelijke gezondheidsrisico's, waardedaling van de woning. De te kleine afstand tot de 
woning. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Het feit dat er duidelijk met twee maten gemeten is bij de plaatsbepaling 

Reactie 
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Bijlage: 

Zie zienswijze 0029 



Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 15: 15 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Geen idee, daar heb ik onvoldoende kennis van. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, de zichtbare en onzichtbare gevolgen voor de omgeving worden onvoldoende 
meegewogen, temeer daar er voldoende alternatieven waren/zijn zowel qua locatie als qua 
gebruikte middelen om energie op te wekken. Ik noem oa Omgevingsfactoren, zoals 
windruis, bromtonen overdag en s nachts met als gevolg slaap- en concentratieproblemen. 
Zicht (veel te hoge bouw vlakbij bewoond gebied, slagschaduw, knipperlampen s nachts, 
etc). Verder is de kosten/baten b alans volledig zoek, enorme winsten voor landeigenaren en 
de maatschappelijke kosten bij de bewoners (waarded aling woning, onaantrekkelijker 
woon/werk/recreatiegebied) 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, mogelijke waardedaling, verstoring nachtrust etc. Ik ben benieuwd hoe u tegen het 
volgende staat: een waardestijging danwel een waardedaling zijn beiden voor u. Correctie 
algemene waardestijging/daling daargelaten. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Door angst of andere oorzaak is verzuimd door de volksvertegenwoordiging tijdig 
alternatieven aan te dragen (zowel qua locatie als qua te gebruiken methode (wind/zon etc). 
Nu er geen weg meer terug lijkt om Kamp te redden van zijn verplichting vanuit de EU is er 
geen sprake meer van zienswijze/overleg/alternatief. Alles is beklonken met maar 1 
uitkomst. Dat maakt mij kwaad en teleurgesteld in hetgeen waarin de Overheid toch haar 
kerntaak heeft: het beschermen van haar burgers. 

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 16: 27 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 604 

Postcode: 9700 AP 
Woonplaats: GRONINGEN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: projectsecretariaat@lenvw.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Li & Van Wieringen Advocaten 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Zie zienswijze 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie zienswijze 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie zienswijze 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie zienswijze 

Reactie 
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Groningen 

Zuiderpark 15 

Postbus 604 

9700AP 

Groningen 

T (050) 360 37 68 

F (050) 360 35 61 

Stadskanaal 

Gasselterstraat 19 

9503 JA 

Stadskanaal 

T (0599) 820 991 

F (0599) 618 43 1 

info@lenvw.nl 

www.lcnvw.nl 

Li & Van Wieringen 
Advocaten en Belastingadviseur 

Aan Ministerie van Economische Zaken / Infrastructuur en Milieu via Bureau Energieprojecten. 

Betreft: ZIENSWIJZE op ontwerp vaststellingsbesluit inpassingsplan, inclusief alle ontwerpbesluiten en de daarop 

betrekking hebbende stukken, zoals het MER met vergunningen voor samengesteld Windpark N33 in de 

gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam. 

Zijne Excellentie, 

De heer  en mevrouw  -  (Maatschap), , 

aan te duiden enkelvoudig als "reclamant" tenzij een afzonderlijke aanduiding gewenst, nuttig of noodzakelijk is, 

die woonplaats kiezen aan het Zuiderpark 15, 9724 AG Groningen ten kantore van de advocaat mr. dr.  

 

Reclamant dient een zienswijze in op het ontwerp vaststellingsbesluit inpassingsplan voor samengesteld 

windpark N33, afgekort N33 hierna: "windpark N33", inclusief alle ontwerpbesluiten en de daarop betrekking 

hebbende stukken zoals het MER met vergunningen voor samengesteld windpark N33 (i.h.b. 

omgevingsvergunningen bouwen, milieu, natuurbescherming en ruimtelijke ordening), 

hierna: voorgenomen besluiUplan, inpassingsplan, en/of: de besluitvorming/het bestreden besluit. 

Deze zienswijze richt zich tegen het windpark N33, met het verzoek deze inhoudelijk en afzonderlijk te 

behandelen, houdende windturbines van RWE Energy Windpower Netherlands en het samenwerkingsverband 

Windpark N33 bestaande uit Blaaswind B.V. 'een initiatief van grondeigenaren uit Veendam en Menterwolde' en 

Yard Energy. 

Op en rond het plangebied bevinden zich veel (grootschalige) agrarische bedrijven die vee houden voor melk- en 

vleesproductie, en grootschalige akkerbouwbedrijven. Hieronder ons melkveebedrijf, gelegen aan  

 . 

Door onder andere het laagfrequent geluid van windturbines zal de gezondheid van onze dieren worden 

geschaad. Dit heeft negatieve gevolgen voor de effectiviteit, efficiëntie en uiteindelijke bedrijfsvoering van ons 

bedrijf. De schadelijke effecten op lange termijn van (laagfrequent) geluid op zowel mens als dier is onbekend, dit 

is niet voldoende onderzocht en gemotiveerd in het bestreden besluit, en derhalve in strijd met het 

voorzorgsbeginsel. 

Bovendien, het landbouwbeleid van de Europese Unie en Nederland maakt het voor agrariërs belangrijk dat er 

(grootschalige) uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn. De plaatsing van windturbines op landbouwlocaties 

maakt het zowel feitelijk in verband met de gezondheidseffecten op hun vee, als financieel vanwege oplopende 

grondkosten, onmogelijk om aan de vereisten van de nieuwe Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij, kortweg 

de Melkveewet te voldoen. In de nieuwe Melkveewet moeten melkveehouderijbedrijven grondgebonden zijn. Het 

fosfaatoverschot per hectare moet verantwoord worden met mestverwerking en grond. Hiervoor moeten 

voldoende betaalbare, feitelijk beschikbare en geschikte gronden aanwezig blijven voor deze reclamanten. 

GES CHI LLENCOMM ISSI E 

ADVOCATUUR 

Li & Van Wieringen advocaten en belastingadviseur is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten 
en een belaslingadviseur. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een voork.omend geval door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. 
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Groningen 
Zuiderpark 15 

Postbus 604 
9700AP 

Groningen 
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Li & Van Wieringen 
Advocaten en Belastingadviseur 

Onverwacht wordt door de plaatsing van windturbines de voor deze bedrijven vereiste en gewenste 

schaalvergroting onmogelijk gemaakt. De mogelijkheid te voldoen aan de Melkveewet wordt beperkt, verkleind, 

dan wel volledig onmogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er ook stimulerende maatregelen genomen op het gebied 

van weidegang door de overheid en zuivelsector in het Convenant Weidegang. De overheid heeft samen met de 

zuivelsector in het Convenant Weidegang een doelstelling afgesproken dat in 2020, 80% van de koeien, voldoen 

aan de eisen van weidegang. De garantie dat het vee voldoende weidegang uren kunnen maken, door de 

plaatsing van windturbines, vervalt hiermee. Daarnaast zal reclamant inkomsten missen, doordat zij niet kunnen 

meeprofiteren van de stimulerende maatregelen, zoals een weidegangtoeslag van de melkfabriek. Het 

bedrijfskapitaal van reclamant zal naar rechtsgeldige onherroepelijke vergunning ernstig en onomkeerbaar 

geschaad worden. 

Naast schadelijke effecten van (laagfrequent) geluid, is de betaalbaarheid van aansluitende gronden een zeer 

belangrijk punt. Wanneer het kabinet verwacht dat reclamant, ondanks de windturbines, toch uitbreiden, zijn deze 

gronden redelijkerwijs onbetaalbaar. Door marktwerking loopt deze prijs op vanwege de ongekende pachtprijzen 

die grondbezitters van windmolenexploitanten ontvangen. Deze grondbezitters zijn ook agrariërs waardoor er 

sprake is van oneerlijke concurrentie, omdat zij onevenredig verrijkt worden door het ontvangen van een 

aanzienlijk bedrag aan pacht, in tegenstelling tot een groot aantal concurrenten/collega's die dat niet ontvangen, 

maar hier eventueel wel voor open hadden gestaan. Om de schade te beperken heeft reclamant ook al 21 

hectare aangekocht.
1 

Zoals op de situatiekaart zichtbaar bevinden deze gronden zich echter niet in de buurt van 

de huiskavel, waardoor er grotere afstanden moeten worden overbrugd, en dus grote onkosten ontstaan om deze 

gronden te benutten/onderhouden. 

Het inpassingsplan Windpark N33 werkt conflicterend met recent verkregen vergunningen ter uitbreiding van ons 

melkveebedrijf. Op 20 januari 2012 is een vergunning verleend voor het bouwen van een veestal en het 

veranderen van de werking van de inrichting.
2 

Gemeente Oldambt bepaalt of overweegt bij deze vergunning of er 

met betrekking tot de locatie en de omgeving van de locatie in de toekomst geen significante wijzigingen te 

verwachten zijn te aldus schendt de inpassing van windpark N33 de rechtszekerheid van reclamant. Er zijn forse 

investeringen gedaan, de waarde van ons bedrijf kan inmiddels reëel, aantoonbaar geschat worden op 11 miljoen 

euro. Gezien de redenen omschreven hierboven is deze investering gedaan met het oog op gewenste, 

noodzakelijke verdere uitbreiding in de toekomst. Reclamanten vertrouwen op de vergunning houdende 

omschreven ontwikkelingen als zijnde dat er in de toekomst geen significante wijzigingen zijn te verwachten. 

Realisatie van grootschalig windpark N33, met alle negatieve consequenties, lag niet in de lijn der verwachting. 

Het inpassingsplan verhindert een doeltreffende, optimale benutting van de meest maximale invulling van deze 

vergunning, zijnde vermogensrecht, wat onredelijk en onevenwichtig zwaar wordt aangetast waartegen geen 

compensatie voorziening is geregeld in het lnpassingsplan. Met het oog op de rechtszekerheid, het 

vertrouwensbeginsel en de zorgvuldige voorbereiding kan het bestreden besluit geen doorgang vinden. 

1 Situatiekaart 1 rode pen = huiskavel. Blauwe pen= 21 hectare aangekochte gronden. 
2 Vergunning 

G ESCHI LLENCOM MISSIE 
ADVOCATUUR 

Li & Van Wieringen advocaten en belastingadviseur is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten 
en een belastingadviseur. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. 
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Omgevingsvergunni.ng 

Uitgebreid, voor de activiteit bouwen en het veranderen van de werking van een Inrichting. 
Dit document beslaat 20 pagina's 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt hebben op 21 jull 2011 een aanvraag voor 
een omgevlngsvergunning ontvangen voor de activiteit bouwen en het veranderen van de werking van 
een inrichting (het bouwen van een rundveestal). 

De aanvraag is ingediend door   . 
De aanvraag heeft betrekking op het perceel   , 
Kadastraal bekend ·gemeente Scheemda, sectie , 
De aanvraag Is geregistreerd onder nummer V2011.0402. 

Toestemmingen die vallen onder de Omgevingsvergunning 
De aanvrager vraagt toestemming voor het volgende: 
- Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, Ud 1 onder a van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. · 

- Het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld In artikel 2. 1, lid 1, onder e van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Termijnen; . 
Er is sprake van de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld In de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Conform deze procedure (als bedoeld In paragraaf 3.3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) heeft de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken met 
Ingang van 27 oktober 2001 gedurende 6 weken ter Inzage gelegen. Gedurende deze termijn bestond 
er de mogelijkheiçl zienswijzen tegen het ontwerp besluit in te brengen. 

Hiervan Is geen gebruik gemaakt. 

Besluit . .  
Burgemee·ster en wethouders besluiten om, gelet op artikel 2.1 en 2.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen. 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen 
deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende 
activiteiten: 
1. Bouwen - Het bouwen van een rundveestal 
2. Het veranderen van de werking van een inrichting 

Winschoten, 20 januari 2012. 
Namens burge� .:_""!houders van de gemeente Oldambl, 

Team vergunningen 
afdeling Ruimte & Economie 
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)bouwkosten 

Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde In artikel 3. 7 van de Wet 
�lgemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag voor het oprichten van een melkrundveestaf is 
beoordeeld aan artikel 2.1 lid 1 onder a, e. en artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen 
omgevlngsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Mlnisteriele 
regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en op basis daarvan hebben wij de 
gevraagde omgevingsvergunning verleend. 

Overige bijgevoegde documenten 
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk 
bijgevoegd. Deze stukken maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning. 

Bestektekening doorsneden/details/situatie 
Berekening vuurbelasting, straling 
achter evel en ventilatie 

d.d. 4 'uli 2011 
d.d. 1 jull 2011 

2 
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Nog In te dienen gegevens en bescheiden 
1. Uiterlijk drie weken voordat met de werkzaamheden wordt gestart moeten (voorzover nog niet 

ingediend} de constructie-tekeningen en -berekeningen (fundering. vloeren en dak) ter 
beoordeling In tweevoud bii het team Vergunningen van de afdeling Ruimte en Economie worden 
Ingediend: 

A. Overwegingen (het bouwen van een bouwwerk) . 
Bij het nemen van het besluit hebben burgemeester en wethouders het volgende overwogen; 

RUIMTELIJKE ORDENING BEPALINGEN: 
- Bestemmingsplan: "Partiêle herziening bestemmingsplannen buitengebieden Scheemda, Midwolda 

en Nieuwolda". 
- Akkoord 

TOELICHTING: 
Het bouwplan (activiteit) omvat het uitbreiden (1.440 m2} van een ligboxenstal. De uitbreiding Is 
gepland op gronden met de bestemming "Bodemgebonden agrarische bedrijfsbebouwing•. Deze 
gronden zijn o.a. bestemd voor in hoofdzaak aan. de grond gebonden veehouderij-, akkerbouw- of 
bedrijven en kwekerijen, mèt bijbehorende gebouwen, andere bouwwerken, erven en agrarische 
cultuurgronden. 

Het bouwplan is in overeenstemming met de planvoorschriften. 

Erfgoedverordenlng gemeente Oldambt: 
De gronden waarop de uitbreiding is gepland zijn op de plankaart aangewezen als «onderzoek bij 
ingrepen dieper dan het kleidek (WR-a4)". 

Hoofdstuk 5; arlikel 16 Ud 1- #Instandhouding van archeologische terreinen'� 
1. Het is verboden om zonder vergunning of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde 

voorschriften de bodem dieper dan 40 cm onder de oppervlakte te verstoren. 

2. Het verbod in lid 1 is niet van toepassing indien; 
a. het een verstoring betreft van een gemeentelijk archeologisch monument of archeologisch 
verwachtingsgebied als aangegeven op de gemeentelijke.archeologische beleidskaart en waarbij die 
verstoring plaatsvindt: 

• In een gebied met de aanduiding archeologie 4 (WR-a4), waarbij de verstoring niet dieper 
gaat dan het aanwezige kleidek en waarvan het oppervlakte minder is dan 500 m2. 
Conclusie: De verstoring gaat dieper dan het aanwezige klejdek. het oppervlak bedraagt meer 
dan 500m2. 

Er is do9r Libau op 13 oktober 2011 een rapport uitgebracht met daarin verwoord de resultaten van 
een Archeologisch bureauonderzoek. 

· 

Overwegingen en advies (als genoemd In het rapport); 
In het plangebied bestaat de kans om onder da kleilagen archeologische resten uit de fata 
middeleeuwen aan te treffen. Ook kunnen archeologische resten uit de steentijd aanwezig zijn. Vooral 
omdat het plangebied grenst aan een oud rivierdal. Het is niet bekend in hoeverre dè middeleeuwse 
bovengrond in het plangebied is aangetast door de kracht van de overstroming(en). 

Geadviseerd wordt om in het plangebied een archeologisch booronderzoek uit te Jatèn voeren. Het 
boordndeizoek dient te bestaan uit 6 boringen, gelijkmatig te verdelen ove.r het plangebied iodat een 
goed beeld van de bodem ter plaatse verkregen wordt . .Het booronderzoek dient zich te richten op de 
gaafheid van de bodem en het voorkomen van archeologische indicatoren. Indicatoren kunnen hier 
bestaan uit houtskoolbrokjes, scherfjes aardewerk, middeleeuws baksteenpuin, bewerkt vuursteen en 
oude akker- en bewoningslagen. Op basis van de resu/taten van het booronderzoek kan door het 
bevoegd gezag (=de gemeente Oldambt) worden vastgesteld of vervolgonderzoek aao de orde Is. Op 
voorhand wordt hier nadrukkelijk opgemerkt dat enkel het aantreffen van een (gave) podzolbodem 
onder het kleidek, voor het bevoegd gezag geen aanleiding zal zijn om vetvolgonderzoek te laten 
instellén. 

· 
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WONINGWET: 
Advies Welstandszorg Groningen d.d. 5 oktober 2011. Door Welstandszorg Groningen is 
aangegeven, dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

BOUWBESLUIT: 
Getoetst Is aan de volgende gebruiksfUncties: 
- •Overige gebruiksfunctie• -Akkoord 
- Advies brandweer - akkoord d.d. 29 september 2011 

BOUWVERORDENING: 
- Akkoord 

Bodemonderzoek; 
De nieuw te bouwen stal komt naast de bestaande stallen te staan, direct achter de woning. Dit Is aan 
de zuidzijde van het bouwblok. 

Er is d.d. 25 oktober 1995 een bodemonderzoek uitgevoerd door Geomet B.V. Dit rapport heeft 
nummer NHF 95-09-102 G149 en is gema�kt voor een aanvraag bouwvergunning. Het onderzoeks
vlak was 4.000m2 groot. Er zijn geen verdachte activiteiten bekend anders dan het gebruik van deze 
ondernemer. Vroeger was het perceel in gebruik als landbouwgrond. Tot 80 cm diepte bestaat de 
bodem uit zandhoudende klei. Van 80 cm tot 2,00 meter bestaat de bodem uit veen. Daaronder zit 
een zandpakket. ·0e grondwaterstand is circa 1.20 m·mv. In het verkennend onderzoek zijn geen 
verhoogde gehalten aangetroffen. De onderzochte grond was toen vrij van verontreinigingen van het 
onderzochte NEN pakket. 

De aangevraagde omgevingsvergunning betreft het nieuw bouwen van een stal met een mestkelder. 
Hiervoor wordt de gehele staloppervlakte tot 2,6 m-mv ontgraven. 
Indien de 3300 m3 vrijkomende grond niet op hetzelfde terrein kán worden verwerkt is ofwel 
grondverzet mogèlijk binnen het deelgebied van de bodemkwallteitskaart van het buitengebied 
Scheemda, ofwel dient een AP-04 bodemonderzoek uitgevoerd te worden om de kwaliteitsklasse van 
de partij vast te stellen. 
Indien geen grondverzet op basis van de bodemkwaliteits�aart mogelijk Is, of als de grond buiten d e  
gemeente Oldambt wordt toegepast dan moet de toepassing van die grond gemeld worden vla 
www.meldpyntbodemkwalitelt.nl De kwaliteit van de grond moet getoetst worden aan de ontvangende 
bodem waar de toepassing plaatsvindt. Daarvoor zijn kwallteltsgegevens nodig, dat moet met een AP-
04 onderzoek. 

Voor het toepassen van de grond, op eigen locatie, dient er een toets �an het bestemmingsplan 
plaats te vinden. Mogelijk zijn er voorwaarden voor het aanleggen, met name de hoogte van de 
toepassing (ringdijken e.d.) 

WET GELUIDHINDER: 
N.v:t. 

B. Voorschriften (het bouwen van een bouwwerk) 
De volgende voorschriften zijn van toepassing: 

1. De aanvang van de werkzaamheden moet 5 dagen van tevoren schriftelijk worden medegedeeld 
aan het team Handhaving en Toezicht van de afdellng Ruimte en Economie (tel. 0597 -482 000) 
(zie bijgesloten formulier start bouwwerkzaamheden). Van.vermeld team krijgt u nader bericht 
over zaken ars bijvoorbeeld (en mits van toepassing) het uitzetten, de peilhoogte, goedkeuring 
wapening en het indienen van nadere bescheiden; · 

2. Maximaal één werkweek na het uitvoeren van de grondverbetering moet een controlerapport in 
tweevoud bij het team Vergunningen van d e  afdeling Ruimte en Economie worden Ingediend; 

3. De riolering moet, daar waar mogelijk, worden uitgevoerd als een gescheiden rioleringssysteem. 

4. Het hemelwater moet zoveel mogelijk op het oppervlaktewater worden afgevoerd. 
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5. Booronderzoek; In het plangebied dient een archeologisch booronderzoek te worden uitgevoerd. 
Dit booronderzoek dient te bestaan uit 6 boringen. gelllkmatig te verdelen over het plangebied. 
Het booronderzoek dient zich te richten op de gaafheid van de bodem en het vóorkomen van 
archeologische jndicatoren. Indicatoren kunnen hier bestaan uit houtskoo!brokles, scherfjes 
aardewerk. middeleeuws baksteenpuin. bewerkt vuursteen en oude akker - en bewoningslagen. 

Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan door het bevoegd gezag (= de gemeente 
Oldambt) worden vastgesteld of vervolgonderzoek aan de orde is. 

Op voorhand wordt hier nadrukkeliik opgemerkt dat enkel het aantreffen van een (gave) 
podzolbo dem onder het kleidek. voor het bevoegd gezag geen aanleiding zal ziin om 
vervolgonderzoek te laten Instellen. 

6. In de aansluiting van de riolering op het gemeenteriool moet nabij de perceelsgrens een 
ontstoppingsstuk c.q. een controleput worden geplaatst. 

7. Maximaal één werkweek na het uitvoeren van de grondverbetering moet een controlerapport in 
tweevoud bij het team Vergunningen van de afdeling Ruimte en Economie worden ingediend; 

8. De riolering moet, daar waar mogelijk, worden uitgevoerd als een gescheiden rioleringssysteem. 
Het hemelwater moet zoveel mogelijk op het oppervlaktewater worden afgevoerd. In de 
aansluiting van de riolering op het gemeenteriool moet nabij de perceelsgrens een ontstoppings

stuk c.q. een controleput worden geplaatst. 

9. Om zwerfafval te voorkomen moet het bouwafval worden opgeslagen In een gesloten container of 
zoveel mogelijk direct worden afgevoerd; 

10. Van het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk, of een gedeelte 
daarvan, moet onmiddellijk na de volfooüng schriftelijk kennis worden gegeven aan burgemeester 
en wethouders van de gemeente Oldambt (zie bijgesloten gereedrrieldlngsformulier); 

11. Indien de 3300 m3 vrijkomende grond niet op hetzelfde terrein kan worden verwerkt Is ofwel 
grondverzet mogelijk binnen het deelgebled van de bodemkwaliteltskaart van het buitengebied 
Scheemda, ofwel dient een AP-04 bodemonderzoek ui tgevoerd te worden om de kwaliteitsklasse 
van de partij vast te stellen. 
Indien geen grondverzet op basis van de bodemkwaliteltskaart mogelijk Is, of als de grond buiten 
de gemeente Oldambt wordt toegepast dan moet de toepassing van die grond gemeld worden via 
www.meldpuntbodemkwaliteit.ol De kwaliteit van de grond moet g�toetst worden aan de 
ontvangende bodem waar de toepassing plaatsvindt. Daarvoor zijn kwaliteitsgegevens nodig, dat 
moet met een AP-04 onderzoek. 

Voor het toepassen van de grond, op eigen locatie, dient er een toets aan het bestemmingsplan 
plaats te vinden. Mogelijk zijn er voorwaarden voor het aanleggen, met name de hoogte van de 
toepassing (ringdijken e.d.) 

12. Indien tijdens de bouwwerkzaamheden wijzigingen optreden moet hiervan terstond schriftelijk 
melding worden gemaakt event1,1eel met toevoeging van tekeningen waarop de wijzigingen zijn 
verwerkt. Indien er sprake is van wijzigingen waarbij ook constructieve aspecten een rol spelen 
moet hiervan tenminste drie weken voor de start van deze wijzigingen de bijbehorende 
constructie-berekeningen ter beoordeling worden voorgelegd. 

13. Bij wijzigingen in het bouwplan moet binnen één maand na het gereed zijn van de bouw
werkzaamheden een revisietekening in drievoud worden Ingediend. 

14. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt verleend behoudens rechten van 
derden. 

15. Alle bij de bouw voorkomende veiligheidsvoorschriften moeten In acht worden genomen. 
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C. Overwegingen (Het veranderen van de werking van een Inrichting) 

Milieu: 

Bii de beslissing betrokken onderwerpen 

Te verwachten ontwlkkellngen: 
Er zijn met betrekking tot de locatie en de omgeving van de locatie ln de toekomst geen significante 
wijzigingen te verwachten. 

Aanvullende Informatie: 
De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die de Regeling 
omgevingsrecht daaraan stelt 

Vergunningsituatie: 
Voor de locatie Is de volgende vergunning verleend: 
1.) Oprichtingsvergunning, d.d. 16 februari 2006; 

Voor deze locatie zijn verder geen meldinge_n gedaan, of andere vergunningen verleend. 

Van toepassing ;z;ijnde regels, beleid afspraken en convenants: 
Van toepassing zijnde regels naast omgevingsvergunning: 
Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere 
regels. Benadrukt wordt dat bij het van kracht worden van deze beschikking, hiermee niet tevens is 
voldaan aan bepalingen die in andere wetten, vorderingen enz. zijn gesteld, dan wel op grond daarvan 
kunnen worden voorgeschreven. 

Overdracht vergunning: 
In artikel 2.25, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is opgenomen dat indien de 
vergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, deze dit ten minste 
een maand voordien aan het bevoegd gezag moet meläen. 

Algemeen 
De volgende hoofdactiviteifwordt aangevraagd: 

melkveehouderil: 

De inrichting valt onder de volgende categorieên van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit 
omgevingsrecht: 

categorie 1.1.a. Dit betreft elektromotoren met een vermogen groter dan 1,5 kW; 
• categorie 1.1.b. Dit betreft verbrandingsmotoren met een vermogen groter dan 1,5 kWatt; 
• categorie 5.1. Dit betreft inrichtingen voor het opslaan van brandbare vloeistoffen; 
• categorie 7.1.a Dit betreft opsléJ9 van dierlijke of overige organische meststoffen; 
• categorie 8.1.a. Dit betreft inrichtingen voor het houden van dieren. 

Van· toepassing zilnde regels, beleid, afspraken en convenants 

Richtwaarden: 
Bij de beslissing op de aanvraag is rekening gehouden met de volgende richtwaarden: 
richtwaarden· uit de Handreiking industrielawaai en vergunninaverlening 1998. 

Bes lult algemene regels voor Inrichtingen milieubeheer 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor Inrichtingen mllleubeheer (verder genoemd het 
Activiteitenbesluit) in werking getreden. Daarnaast is op 1 januari 2008 de mlnisteriêle regeling 
algemene regels voor inrichtingen milfeubeheer (verder genoemd de Regeling) in werking getreden. 

Bedrijfsmatige activiteiten die deze inrichting uitoefent, worden genoemd in Bijlage 1, onderdeel C, 
categorie categorie, onder 1.1.a, 1.1.b, 5.1, 7 .1.a en 8:1.a van het Besluit omgevingsrecht. 
Dit betekent conform artikel 1.2 van het Actlviteltenbesluit'juncto artikel 2.1 en bijlage 1, onderdeel C 

6 

0080 



van het Besluit omgevingsrecht dat het een inrichting type C betreft. Voor inrichtingen type C geldt dat 
voor een deel van hun activiteiten het Activiteitenbesluit van toepassing Is. 

Naast de regels gesteld in deze beschikking zijn de artikelen genoemd in hoofdstuk 3 en gedeelten 
van hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit van toepassing op de inrichting. 

Besluit landbouw milieubeheer 
Onderhavige inrichting valt niet onder het Besluit landbouw milieubeheer omdat er meer dan 200 stuks 
melkrundvee worden gehouden, waarbij het aantal stuks vrouweiljk jongvee niet wordt meegeteld. 
Daarmee wordt niet voldaan aan het gestelde ln artikel 3 van het Besluit landbouw milieubeheer. 

Overige regeJs 
Eventuele nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken worden voorkomen, of 
worden tenminste in voldoende mate beperkt, door naleving van het gestelde in de aanvraag en de 
aan deze vergunning verbonden voorschriften. 

Ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te 
voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. 

Naast de gestelde regels van deze beschikking dient te worden voldaan aan: 
• het Besluit mestbassins milieubeheer, voor zover het betreft de opslag van mest in een 

bassin; 

• het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd het 
Activiteitenbesluit) en de Regellng algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder 
genoemd de Regeling). Voor inrichtingen type C geldt dat voor een gedeelte van hun 
activiteiten het Besluit van toepassing is. Daar waar dit van toepassing is wordt dit vermeld; 

• het Warenwelbesluit drukapparatuur, voor.zover het betreft drukapparatuur groter dan 0,5 bar; 

• 

• 

• 

• 

het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm, voor zover het betreft drukvaten met 
een druk van hoger dan 0,5 bar; 

Europese verordening 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen; 
deze heeft betrekking op de koeling van de melktank, en is direkt werkend; 

het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 
voor zover het de opslag van bestrijdingsmiddelen tot 400 kilogram betreft; 

Er wordt op gewezen dat in de inrichting gevaarlijk.e stoffen en/of afgewerkte olie vrijkomen en 
dientengevolge vergunninghouder moet voldoen aan de voorschriften die aan de verwijdering 
zijn gesteld in Titel 10.6 van de Wet milieubeheer. Een persoon die zich van 
bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen ontdoet door deze af te geven aan een persoon 
als bedoeld In artikel 10.37, lid 2 van de Wet milieubeheer,· registreert met betrekking tot een 
zodanige afgifte de in artikel 10.38, lid 1 van de Wet milieubeheer bedoelde gegevens. Ais 
personen als bedoeld in artikel 10.37, lid 2 van de Wet mliieubeheer, zijn te noemen 
afvalinzamelaars die over een vergunning van de Minister beschikken of die vermeld staan op 
de lijst van afvalinzamelaars . 
Derhalve zijn ten aanzien van registratie en afgifte van afvalstoffen geen voorschriften 
opgenomen In deze vergunning. 
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Bil de beslissing betrokken onderwerpen 

ligging van de locatie 
De inrichting ligt In het buitengebied van de gemeente Oldambl 

Bestaande toestand van het mllieu 
De bestaande toestand van het milieu wordt gekenmerkt als een gebied waar stank en waar stof 
aanwezig is, ten gevolge van het houden van koeien. De bestaande toestand wordt gekenmerkt als 
een landelijke omgeving. 

Toetsing aanvraag op agrarische wet- en regelgeving 

Toetsing van de aanvraag aan de Wet geurhinder en veehouderij 
De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Deze wet vormt het 
toetsingskader voor de beoordeling van geuremlssfe. · 

Voor het bepalen van de geurbelasting moet gebruik worden gemaakt van de Regeling geurhinder en 
veehouderij (Rgv). In deze regeling zijn geuremlssiefactoren, uitgedrukt in odeur units per seconde 
per dier (OUe/s/dier), voor verschillende diercategorieên vastgesteld. Met behulp van deze 
geuremissfe-factoren kan de geuremissie, uitgedrukt in odour units per seconde (OUefs), van een 
dierenverblijf worden bepaald .. 

In de Regeling geurhinder en veehouderij zijn voor een aantal diersoorten geen geuremissiefactoren 
vastgesteld. Op· basis van artikel 4, lid 1 van de Wgv dient de afstand van een rundveehouderij tot een 
geurgevoelig object minstens 100 meter te bedragen als het geurgevoelig object is gelegen in de 
bebouwde kom. Als het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen dient deze �fstand 
t�n minste 50 meter te bedragen. De afstand tot het dichtstbijgelegen geurgevoefig object, gelegen 
buiten de bebouwde kom, is ruim 1400 meter. Hiermee voldoet de veehouderij aan de gestèlde 
afstand. 

Gelet op het voorgaande blijkt dat de aanvraag voldoet aan de In artikel 3, lid 1 van de Wgv 
genoemde gestelde nonn. 

Ammoniakregelgeving 
De Wet am1"T1pnlak en veehouderij (verder genoemd de Wav) regelt de wijze waarop de ammoniak
emissie van dierenverblijven binnen een veehouderij beoordeeld dient te worden en richt zich op de 
bescherming van (nader In éte Wav g�efinfeerde) zeer kwetsbare gebieden en een zone van 250 
meter rond deze gebieden. 

oe· aanvraag betreft de uitbreiding van een bestaande veehouderij welke niet geheel of gedeeltelijk is 
gelegen In een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied als 
bedoeld ln artikel 2 van de Wav. 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (verder genoemd Besluit huisvesting) is geba
seerd op artikel 8.40 Wm en bevat algemene regels voor de maximale ammoniakemissie van dier� 
verbfijven bij veehouderijen. Het Besluit huisvesting geeft uitwerking aan het begrip Best Beschikbare 
Technieken voor de ammoniakemissie. Alle huisvestingssystemen die na 1 januari 2007 zijn of 
worden opgericht dienen te voldoen aart' de maximale emissiewaarde, als gesteld In bijlage 1 van het 
Besluit huisvesting. Bestaande huisvestingssystemen dienen te voldoen vanaf de data zoals deze zJjn 
gesteld in bijlage 2 van het Besluit huisvesting. Het bevoegd gezag moet er bij de vergunningverlening 
voor zorgen dat geen strijdigheid met het Besluit huisvesting .ontstaat. 

Binnen de inrichting wordt een nieuw huisvestingssysteem gerealiseerd voor het houden van melk
koeien. Dit systeem heeft nog geen erkenning. De nieuw te realiseren huisvesting wordt daarmee 
beoordeeld als categorie A 1.100, overige huisvestingssystemen. 
Op basis van bijlage 1 van het Besluit huis.v�sting mag de ammoniakemissie van het huisvestings
systeem maximaal 9.5 kg NH3'dierplaats/jaar bedragèn: De aanvrager bereikt dit middels het 
beweiden van zijn melkkoeien. Hiermee gaat het huisvestingssysteem voldoen aan bijlage 1 van het 
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Besluit huisvesting. 
Er is in deze beschikking een voorschrift opgenomen, waarin een beweidlngsplan wordt gevraagd om 
toezicht te hebben op bovenstaande. 

IP PC-richtlijn 
De IPPC-rîchtlijn beoogt een ge·rntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door in de 
richtlijn aangewezen activiteiten. 
Binnen deze inrichting zijn melkkoeien aanwezig. 
Bijlage 1 van de IPPC-richtlijn beschrijft welke installaties dienen te voldoen aan deze IP PC-richtlijn. 
Melkkoeien worden niet genoemd in bijlage 1 van de IPPC-rîchtlijn. Derhalve is de IPPC-richtlijn niet 
op deze inrichting van toepassing. 

Milieueffectrapportage agrarische activiteiten 
De Milieueffectrapportage is geîmplementeerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het 
Besluit milieueffectrapportage (het Besluit m.e.r.}. Op grond van de MER-richtlijn moet een milieu
effectrapportage (m.e.r.) plaatsvinden bij nieuwe installaties voor intensieve pluimvee- of varkens
houderij met meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders, 60.000 plaatsen voor hennen, 3.000 
plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 900 plaatsen voor zeugen. Voor de overige 
intensieve veehouderijen en voor wijziging of uitbreiding van intensieve veehouderijen waarvoor al 
eerder een omgevingsvergunning is afgegeven - moet door middel van onderzoek per geval of aan 
de hand van door de Lid-Staten vastgestelde drempelwaarden of criteria worden bepaald of een m.e.r. 
moet plaatsvinden. In de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het 
Besluit m.e.r 1994 is in dat verband geregeld dat een dergelijke beoordeling verplicht is bij de 
oprichting of uitbreiding van een pluimvee- of varkenshouderij die betrekking heeft op 60. 000 of meer 
plaatsen voor mesthoenders, 45.000 of meer plaatsen voor hennen, 2.200 of meer plaatsen voor 
mestvarkens of 350 of meer plaatsen voor zeugen. 

Er worden in de inrichting activiteiten uitgevoerd die worden genoemd in categorie D 14 van het 
Besluit milieueffectrapportage, maar die de daar gestelde drempelwaarde niet overschrijden. 

Natura 2000 
De Inrichting is gelegen nabij Waddenzee en Noordzeekustzone. Dit gebied is aangewezen als Vogel
en habitatgebied. Gelet op de afstand, ruim 14 km., is gef?n Natuurbeschermingswetvergunning nodig. 

De gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu 

Bodem en grondwater 
De bodembedreigende activiteiten bestaan uit opslag van olie en van brandstof. Omdat er bodem
beschermende voorzieningen worden geêist is er, op grond van de Nederlandse richtlijn bodem
bescherming (NRS) sprake van een verwaarloosbaar risico voor bodemverontreiniging .. 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn Bodem
bescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) heeft als uitgangspunt dat - onder reguliere 
bedrijfscondities - preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zijn 
getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar risico (bodemrisico-categorie A). 
Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de 
BodemRisicoChecklist (BRCL) van de NRS. 

· 

In het belang van de bescherming van de bodem zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen 
om verontreiniging van de bodem te voorkomèn. 

Geluld en trillingen 
De geluidsproducerende activiteiten bestaan in hoofdzaak uit de melkmachine en koelingsactiviteit. 
Daarnaast zijn de verkeersbewegingen van tractoren binnen de inrichting geluidsbronnen. 
In de van kracht zijnde vergunning is een etmaalwaarde van 45 dB(A) voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau en een etmaalwaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidsniveau opgenomen 
op enig punt 50 meter van.de inrichting. 
Voor het bepalen van de grenswaarden voor deze omgeving is de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening 1998 gehanteerd. Overeenkomstig de systematiek van de handreiking is de 
beoordelingshoogte in de dagperiode gesteld op 1,5 meter, in de avond- en náchtperiode op 5 meter. 
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Het maximale geluidniveau van 70 dB(A) geldt niet voor het laden en lossen Inclusief aan- en afvoer
bewegingen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 7:00 en 19:00 uur. 

Het zijn echter niet de geluidvoorschriften als zodanig welke door de wetgever als 'vergund recht' 
worden beschouwd. Vergunde rechten bestaan uit de vergunde activiteiten als het houden van 
melkrundvee, en hieruit voortkomende werkzaamheden, In de vergunning van 16 februari 2006. De 
geluidbelasting die naar aanleiding van de huidige aanvraag vergund zal worden is gebaseerd op de 
nu aangevraagde activiteiten waarbij beoordeeld is of deze passen binnen de geluidgrenswaarden 
van de reeds vergunde activiteiten. 

De activiteiten die voor deze vergunning worden aangevraagd zijn dezelfde als in de vigerende 
vergunning, maar zijn in omvang iets toegenomen. Er zijn extra melkactlvltelten en extra oogstwerk. 

Binnen de inrichting vindt oogstwerk minder' dan 12 keer per jaar plaats. Gezien het incidentele 
karakter van deze activiteit vallen deze activiteiten buiten de beoordeling van de representàtleve 
bedrijfssituatie. Dit is expliciet vermeld in de voorschriften behorende bij deze beschikking. 

Emissie van licht, 's-nachts · 

Provinciale Staten van Groningen hebben op 17 juni 2009 de Omgevingsverordening provincie 
Groningen 2009 vastgesteld. Hierin wordt gesteld dat een bestemmingsplan niet voorziet In de bouw 
van een nieuwe ligboxenstal waarbinnen de lichtsterkte meer dan 150 lux bedraagt, tenzij de stal 
tussen 20.00 uur en 06.00 uur is voorzien van voorzieningen die de lichtultstraling tenminste m.et 90% 
reduceren. 

Het huidige bestemmingsplan 'partiêle herziening bestemmingsplannen buitengebieden Scheemda, 
Midwolda en Nieuwolda' voorziet hier niet in. Dit zal opgenomen worden In het nieuwe bestemmings
plan 'Buitengebied Oldambt'. Vooruitlopend hierop wordt het meegenomen in het milieu-deel van de 
Omgevingsvergunning. 

Externe veiligheid 

Algemeen 
Het externe velligheidsbeleld is gericht op het beheersen van.risico's bij lndustriêle activiteiten en het 
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verb.onden zijn aan 
activiteiten die brand of explosies kunnen veroorzaken en aan aètlvltelten die bij brand gevaarlijk 
kunnen zijn of schadelijk kunnen zijn voor het milieu. 

Voor gevaarlijke installaties en activiteiten zijn richtlijnen (Publicatlereeks Gevaarlijke Stoffen) 
opgesteld, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om ongevallen te 
voorkomen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

Aan de hand van de activiteiten die genoemd zijn in de vergunningaanvraag, kan vastgesteld worden 
dat de volgende w�- en regelgeving van toepassing is op deze inrichting: 

De richtlijn PGS 15. Doordat de ondergrenzen van de opgeslagen gevaarlijke stoffen 
genoemd in hoof'dstuk 1 van de richtlijn PGS 15 overschreden worden, Is deze richtlijn van 
toepassing op de inrichting. 

• De richtlijn PGS 30. Indien er binnen de inrichting aardolieproducten in bovengrondse stalen 
tanks opgeslagen worden, is de richtlijn PGS 30 van toepassing. 

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage op grond van de PGS 15 
Binnen de inrichting worden de volgende activiteiten met gevaarlijke stoffen In emballage uitgevoerd: 

• opslag smeeroliên. 

De bovengenoemde activiteit met gevaarlijke stoffen in emballage worden uitgevoerd conform de 
voorschriften die gesteld zijn in de richtlijn PGS 15. Om ·een goede opslag van gevaarlijke stoffen in 
embç.illage te waarborgen zijn voorschriften opgenomen In deze beschikking. 
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Besluit huisvesting. 
Er is in deze beschikking een voorschrift opgenomen, waarin een beweidingsplan wordt gevraagd om 
toezicht te hebben op bovenstaande. 

IPPC-rlchtlljn 
De IPPC-richtlijn beoogt een gel'ntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door in de 
richtlijn aangewezen activiteiten. 
Binnen deze inrichting zijn melkkoeien aanwezig. 
Bijlage 1 van de IPPC-richtlijn beschrijft welke installaties dienen te voldoen aan deze IPPC-richtlijn. 
Melkkoeien worden niet genoemd in bijlage 1 van de IPPC-richllljn. Derhalve is de IPPC-rlchtfijn niet 
op deze inrichting van toepassing. 

Miiieueffectrapportage agrarische activi teiten · 

De Milieueffectrapportage Is gelmplementeerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het 
Besluit milieueffectrapportage (het Besluit m.e.r.). Op grond van de MER-richtlijn moet een milieu
effectrapportage (m.e.r.) plaatsvinden bij nieuwe installàties voor intensieve pluimvee- of varkens
houderij met meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders, 60.000 plaatsen voor hennen, 3.000 
plaatsen voor mestvarkens (v1:1n meer dan 30 kg) of 900 plaatsen voor zeugen. Voor de overigè 
intensieve veehouderijen en voor wijziging of uitbreiding van intensieve veehouderijen waarvoor al 
eerder een omgevingsvergunning is afgegeven - moet door middel van onderzoek per geval of aan 
de hand van door de Ud-Staten vastgestelde drempelwaarden of criteria worden bepaald of een m.e.r. 
moet plaatsvinden. In de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het 
Besluit m.e.r 1994 is in dat verband geregeld dat een dergelljke beoordeling verplicht is bij de 
oprichting of uitbreiding van een pluimvee- of varkenshouderij die betrekking heeft op 60.000 of meer 
plaatsen voor mesthoenders, 45.000 of meer plaatsen voor hennen; 2.200 of meer plaatsen voor 
mestvarkens of 350 of meer plaatsen voor zeugen. 

Er worden in de inrichting activiteiten uitgevoerd die worden genoemd in categorie D 14 van het 
Besluit mllieueffectrappo�age, maar die de daar gestelde drempelwaarde niet overschrijden. 

Natura 2000 
De inrichting is gelegen nabij Waddenzee en Noordzeekustzone. Dit gebied is aangewezen als Vogel
en habltatgebied. Gelet op de afstand, ruim 14 km., is geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig. 

De gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot beschenning van het milieu 

Bodem en grondwater 
De bodembedreigende activiteiten bestaan uit opslag van olie en van brandstof. Omdat er bodem
beschermende voorzieningen worden geêist is er, op grond van de Nederlandse richtlijn bodem
bescherming (NRB) sprake van een verwaarloosbaar risico voor bodemverontreiniging" 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijo Bodem
bescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) heeft als uitgangspunt dat - onder reguliere 
bedrijfscondities - preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zljn 
getroffen die in combinatie leiden tot een veiwaarloosbaar risico (bodemrisico-categorie A). 
Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de 
BodemRlsicoChecklist (BRCL) van dê NRB. 

· 

In het belang van de bescherming van de bodem zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen 
om verontreiniging van de bodem te voorkomén. 

Geluld en trllllngen 
De geluidsproducerende activiteiten bestaan In hoofdzaak uit de melkmachine en koelingsactiviteit. 
Daarnaast zijn de verkeersbewegingen van tractoren binnen de inrichting geluidsbronnen. 
In de van kracht zijnde vergunning is een etmaalwaarde van 45 dB{A) voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau en eer:i etmaalwaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidsniveau opgenomen 
op enig punt 50 meter van de inrichting. . 
Voor het bepalen van de grenswaarden voor deze omgeving îs de Handreiking industrielav!a,ai en 
vergunningverlening 1998 gehanteerd. Overeenkomstig de systematiek van de handreiking is de 
beoordelingshoogte in de dagperiode gesteld op 1,5 meter, in de avond- en nach.tperlode op 5 meter. 

0080 

1 
1 
1 
1 



Het maximale geluidniveau van 70 dB{A) geldt niet voor het laden en lossen inclusief aan- en afvoer
bewegingen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 7:00 en 19:00 uur. 

Het zijn echter niet de geluidvoorschriften als zodanig welke door de wetgever als 'vergund recht' 
worden beschouwd. Vergunde rechten bestaan uit de vergunde activiteiten als het houden van 
melkrundvee, en hieruit voortkomende werkzaamheden, in de vergunning van 16 februari 2006. De 

geluidbelasting die naar aanleiding van de huidige aanvraag vergund zal worden is gebaseerd op de 
nu aangevraagde activiteiten waarbij beoordeeld is of deze passen binnen de geluidgrenswaarden 
van de reeds vergunde activiteiten. 

De activiteiten die voor deze vergunning worden aangevraagd zijn dezelfde als in de vigerende 
vergunning, maar zijn in omvang iets toegenomen. Er zijn extra melkactiviteiten en extra oogstwerk. 

Binnen de inrichting vindt oogstwerk minder'dan 12 keer per jaar plaats. Gezien het Incidentele 
karakter van deze activiteit vallen deze activiteiten buiten de beoordeling van de representatieve 
bedrijfssituatie. Dit Is expliciet vermeld in de voorschriften behorende bij deze beschikking. 

Emissie van llcht, 's-nachts · 

Provinciale Staten van Groningen hebben op 17 juni 2009 de Omgevingsverordening provincie 
Groningen 2009 vastgesteld. Hierin wordt gesteld dat een bestemmingsplan niet voorziet In de bouw 
van een nieuwe ligboxenstal waarbinnen de lichtsterkte meer dan 150 lux bedraagt, tenzij de stal 
tussen 20.00 uur en 06.00 uur is voorzien van voorzieningen die de lichtuitstraling tenminste m.et 90% 

reduceren. 

Het huidige bestemmingsplan 'partiêle herziening bestemmingsplannen buitengebieden Scheemda, 
Midwolda en Nieuwolda' voorziet hier niet in. Dit zal opgenomen worden in het nieuwe bestemmings
plan 'Buitengebied Oldambf. Vooruitlopend hierop wordt het meegenomen in het milieu-deel van de 
Omgevingsvergunning. 

Externe velligheld 

Algemeen 
Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beheersen van risico's bij industriêle activiteiten en het 
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risicçi's die verbOnden zijn aan 
activiteiten die brand of explosies kunnen veroorzaken en aan activiteiten die bij brand gevaarlijk 
kunnen zijn of schadelijk kunn.en zijn voor het milieu. 

Voor gevaarlijke Installaties en activiteiten zijn richtlijnen (Publlcatlereel<s Gevaarlijke Stoffen) 
opgesteld, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om ongevallen te 
voorkomen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

· 

Aan de hand van de activiteiten die genoemd zijn in de vergunningaanvraag, kan vastgesteld worde.n 
dat de volgende we�- en regelgeving van toepassing is op deze inrichting: 

• De richtlijn PGS 15. Doordat de ondergrenzen van de opgeslagen gevaarlijke stoffen. 
genoemd in höofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15 overschreden worden, is deze richtlijn van 
toepassing op de inrichting. 

• De richtlijn PGS 30. Indien er binnen de inrichting aardolieproducten in bovengrondse stalen 
tanks opgeslagen worden, is de richtlijn PGS 30 van toepassing. 

Opslag gevaar!Qke stoffen in emballage op grond van de PGS 16 

Binnen de inrichting worden de volgende activiteiten met gevaarlijke stoffen in emballage uitgevoerd: 
• opslag smeerofién. 

De bovengenoemde activiteit met gevaarlijke stoffen in emballage worden uitgevoerd conform de 

voorschriften die gesteld zijn in de richtlijn PGS 15. Om een goede opslag van gevaé!rlijke stoffen in 
emballage te waarborgen zijn voorschriften opgenomen in deze beschikking. 

· 
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Opslag van aardolieproducten In bovengrondse tanks 
Binnen de inrichting worden aardolieproducten in een bovengrondse tank opgeslagen. De tank en de 
daarbij behorende eisen voldoen aan het gestelde in de richtlijn PGS 30. In deze beschikking zijn 
voorschriften opgenomen om de opslag van aardolieproducten in bovengrondse tanks te waarborgen. 

Afval 
Het Nederlandse afvalbeleid is verankerd in hoofdstuk 10.2 Wet milieubeheer. Bij de beslissing op de 
aanvaag is onder andere rekening gehouden met het Landelijk Afvalbeheersplan. Op 24 december 
2009 is het tweede Landelljk afvalbeheerplan (LAP-2) van kracht geworden. LAP-2 is het resultaat van 
de evaluatie van het eerste LAP (2003-2009) met onder andere extra aandacht voor ketenbeleid. 

Het LAP-2 kent een looptijd van 2009 tot 2021 en hierin is, in relatie tot de voorkeursvolgorde als 
genoemd In artikel 10.4 van de Wet milieubeheer, opgenomen wat de beste beschikbare techniek is 
voor verwerking van de betreffende afvalstof en op welke wijze een duurzaam en zuinig materiaal
gebruik gerealiseerd kan worden (afvalpreventie en afvalscheiding). 

Onder afvalpreventie wordt verstaan het voorkomen of het beperken van het ontstaan van afval door 
reductie aan de bron, door Intern hergebruik of door vermindering van de totale milleuschadelijkheid 
daarvan. Welke maatregelen redelijkerwijs kunnen worden gevergd wordt bepaald door de stand der 
techniek en door de technische en financiêle mogelijkheden van het bedrijf. 

Afvalscheiding betreft het schelden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afval dat zowel 
integraal als gescheiden vrijkomt. Het LAP-2 beschrijft bij welke hoeveelheden afvalstoffen ervan 
wordt uitgegaan dat er geen fysieke, flnanclêle of organisatorische belemmeringen zijn om tot 
afvalscheiding over te gaan. Daarbij stelt het plan dat bij gevaarlijk afval de specifieke eindverwerking 
de reden is om tot afvalscheiding over te gaan. Afgiftè van (gevaarlijk) afval mag alleen geschieden 
aan erkende vervoerders/verwerkers van afval. 

In het belang van de bescherming van het milieu zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen ter 
voorkoming of beperking van het ontstaan van afvalstoffen binnen de Inrichting. In hoofdstuk 10 van 
de Wet milieubeheer is opgenomen aan welke wijze de afgifte van afvalstoffen dient te voldoen. 

Afvalwater 
In het belang van de bescherming van het milieu zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen ter 
voorkoming of beperking van het ontstaan van afvalwater binnen de inrichting. 

Verbruik van energie en water 
Bij beoordeling van çje vergunningaanvraag fs rekening gehouden met het aspect zuinig omgaar:i met 
energie. Het energieverbruik van het bedrijf ligt onder de grens die gehanteerd wordt in de AMvB's 
(Algemene Maatregelen van Bestuur) en de Circulaire Energie in de Milieuvergunning. Dit betekent 
dat voor het bedrijf een stimulerende aanpak gevolgd wordt. In de vergunning zijn registratie
voorschriften opgenomen. 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan 
met. water. Het waterverbruik van het bedrijf ligt onder de grens die gehanteerd wordt in de AMvB's 
(Algemene Maatregelen van Bestuur}. Dit betekent dat voor het bedrijf een stimulerende aanpak 
gevolgd wordt. In de vergunning is een registratievoorschrift opgenomen. 

D. · Voor�chriften (Het verande'!'n van de werking van een inrichting) 

BEGRIPPENLIJST: 

vaste mest: 

Mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren en die niet 
verpompbaar is, met uitzondering van compost 

NRS: 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. 
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langtijdgemlddeld beoordelingsniveau (LAr,L T) 
Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode 
optredende getuid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen 
tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid 
(impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immiss!eniveau als gevolg van verschillende 
weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai, 1999". 

NEN 1010: 

De Nederlandse norm NEN 1010, getiteld: ''Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties". 

NEN: 
Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. In deze beschikking wordt 
onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze 
vergunning, Inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is. 

bevoegd gezag: . 
Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander 
besluit. 

gevaarlijke stoffen: 
Stoffen en voorwerpen, wa�rvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin 
opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in d e  
International Maritime Dangerous Goods Code. 

PGS 15: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 28 juni 2005 en de 
hierbij behorende erata. 
PGS: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; richtlijnen voor opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, 
uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. 

ADR; 
De op 30 september 1957 te Geneve. tot stand gekomen Europese Overeenkomst betreffende het 
international vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171). 

AOR-KLASSE 5.2: 
Orgánisc�e peroxiden. 
ADR�KLASSE 9 
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen. 

CMR-STOFFEN: 
Stof of preparaat die volgens bijlage 1 bij Richtlijn nr. 67/548/EEG geclassificeerd is ais 
Kankerverwekkend categorie 1 of 2 of als �utageen categorie 1 of 2 of als (Voor de voortplanting 
giftig) categorie 1 of 2. 

aanverwante stoffen: 
Onder aanverwante stoffen worden grondstoffen en/of chemicaliên verstaan, die niet onder het ADR 
vallen. Deze aanvèrwante stoffen sluiten bijvoorbeeld qua verpakking en toepassingsgebied wel aan 
bij gevaarlijke stoffen. 

werkVoorraad: 

Onder een werkvoorraad gevaarlijke stoffen wordt verstaan de voorraad gevaarlijke stoffen welke ten 
behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of nabij een 
procesinstallatie of afvullnstallatie is opgesteld. De werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn. De 
grootte ervan moet In principe zijn afgestemd op het verbruik van één dag of één batch. Gevaarlijke 
stoffen die in afwachting zijn van opslag of afvoer vallen niet binnen de definitie van werkvoorraad. 
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NEN 3011: 
De Nederlandse norm NEN 3011, getiteld: 'Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in 
de openbare ruimte". 

onbrandbaar: 
Het onbrandbaar zljn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064. 
lnstalfatiecertiffcaat 
Een door of namens KIWA N.V. afgegeven certificaat waarin Is vastgelegd dat de installatie is 
uitgevoerd en geînstalleerd overeenkomstig PGS 28 en PGS 30. 

dunne mest: 

Dlerlljke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan niet 
vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater. 

mestplaat: 
Opslagplaats van vaste mest buiten de stal. 
openbaar riool 
Gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het trans�ort van afvalwater. 

mestkelder: 
Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van 
dunne mest 

emballage: 
Glazen flessen tot 5 1, kunststof flessen en vaten tot 60 1, metalen bussen tot 25 1, stalen vaten en 
kunststof drums tot 300 1, papieren en kunststof zakken en ra·adketels. 

draagbaar blustoestel: 
Toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, nr. 46). 

inspectie: 

Periodieke controle op de fysieke staat van bron- of effectgerichte voorzieningen. 

DIN: 
Een door het Deutsches lnstitut für Norrnung e.v. (Dl.N) uitgegeven publicatie. 

lnst�ek: 
Het snijpunt van de raaklljnen van de sleufsilo en het horizontale maafveld. 

mestdicht: 
Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend vanuit het mestbassin 
naar het bultenmilieu. 

riolering: 

Bedrljfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

woning: 
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd. 
NEN 6069: 

. 

De Nederlandse norm NEN 6069, getiteld: "Experimentele bepaling van de brandwerendheld van 
bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan". 

· 

NE;N-EN: 
Een door het Comitée Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie 
Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder 
de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, 
Inclusief eventuele correctiebladen, van kracht Is. 
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PGS 30: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, Buiten opslag ln kleine 
Installaties, juni 2005. 

1.ALGEMEEN 
1.1. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, wordt schoon en ordelijk gehouden en verkeert in 

goede staat van onderhoud. 

1.2 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte wordt voorkomen. Zo vaak de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, vindt doèlmatige bestrijding van insecten, knaag
dieren en ander ongedierte plaats. 

2. AFVALWATER 

Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven algemeen 
2.1 Het watergebru_ik wordt zoveel mogelijk beperkt. Hiertoe wordt, tenzij dit om technische of 

organisatorische redenen niet mogelijk is, voor reinigingsdoeleinden gebruik gemaakt van een 
hogedrukreiniger. 

AfvalwaterJozlngen agrarische bedrijven op een mestkelder 
2.2 Afvalwater afkomstig van opslag vaste mest wordt afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 

2.3 Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens wordt 
afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 

3. BODEMBESCHERMING 

Algemeen 
3.1 Door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoet het bodemrisico van de 

opslag van en werkzaamheden met bodembedreigende stoffen aan bodemrisicocategorie A, zoals 
gedefinieerd In de NRB. 

3.2 Stoffen worden zodanig bewaard en gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt. 

Bodembeschennende voorzieningen 
3.3 De bodembeschermende voorzieningen verkeren in goede staat van onderhoud. 

3.4 indien zich een bodemincident voordoet wordt een incidentenrapport opgesteld waarin ten minste 
de volgende elementen zijn opgenomen: 

• locatie en datum van het incident; 
• de oorzaak van het in�ident; 
• de effecten en gevolgen; 
• de getroffen maatregelen; 
• eventuele vervolgmaatregelen en hiervoor verantwoordelijke personen; 
• wie het incident gesignaleerd heeft; 
• wie op de betreffende locatie verantwoordelijk is; 
• registratie van melding aan het bevoegd gezag. . 

Het incidentenrapport wordt bewaard in het in voorschrift 9.1 bedoelde milieulogboek. 

3.5 Gemorste oliên, vetten en chemicallên worden terstond opgeruimd. Hiertoe zijn absorptie
materiaal en neutraliserende stoffen in voldóende mate en gebruiksgereed aanwezig. Gebruikte 
absorptie- of neutralisatiemiddelen worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval. 

3.6 Vloeibare chemicaliên, oliên, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke afvalstoffen 
worden bewaard in goed gesloten emballage. Tenzij in deze vergunning anders bepaald is, staat 
de emballage opgesteld boven een lekbakcoilstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de 
Inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% 
van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagèn vloeistoffen. 

3. 7 Indien emballage lekt, wordt de lek�age terstond verholpen of wordt de inhoud van de lekkende 
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emballage terstond overgebracht in niet lekkende emballage dan wel wordt de lekkende 
emballage overgebracht in overmaatse emballage, dat bestand is tegen de lekkende vloeistof. 

3.8 Lege en ongereinigde emballage wordt bewaard en behandeld als gevulde emballage, tenzij deze 
emballage schud-, schrap- en schraapleeg ls. 

3.9 Indien emballage bestemd is tot het over- of aftappen van vloelstoffen, worden de emballage en 
de aftappunten boven een Jekbakconstructle geplaatst. 

Werkplaats 
3. 10 De werkplaats dient te zijn voorzien van een vloelstofkerende vloer. I n  de werkplaats aanwezige 

bodembedreigende stoffen worden opgeslagen boven lekbakken. 

3.11 Het vaatwerk Is opgesteld in de ruimte die op de bij deze vergunning behorende tekening is 
aangemerkt als C (opslag/werktuigenberging) op of fn een vloeistofdichte lekbakconstructie. 

3.12 De vloer van de werkplaats is vervaardigd van onbrandbaar materiaal. 

3.13 In wetkvloeren of opslagplaatsen waar gevaarlijke stoffen of brandstoffen aanwezig zijn bevinden 
zich geen schrobputjes. 

3.14 Olfên, vetten of water worden niet van de vloer van de werkplaats naar buiten geveegd of 
geschrobd. De vloer is niet afwaterend naar een uitgang gelegd. 

3.15 Een werkplaats wordt zodanig geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar 
voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of 
werkzaamheden af te voeren. 

Stalling van machines 

3.16 Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die ólfe of chemicaliên 
bevatten, vindt plaats op een vloeistofkerende voorziening. Indien lekkage wordt geconstateerd, 
worden onder het voertuig of de machine direct opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit 
geplaatst. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer ollên, vetten en chemlcaliên 
zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd. 

4. AFVALSTOFFEN 

Afvalscheiding 
4.1 De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden met het oog op hergebruik zoveel mogelijk 

naar soort gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in leder geval voor de 
volgende afvalstoffen: 
• pap1er en karton; 
• glas; 
• polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwtolle); 
• overige bedrijfsafvalstoffen. 

4.2 Hiervan mag worden afgewekèn als onvoldoende afzetmogefijkheden voorhanden zijn ofwel als 
afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander Is ter beoordeling van het 
bevoegd gezag. 

4.3 De voorschriften m.b.t. bodem blijven van kracht tot 6 maanden nadat de vergunning haar gelding 
heeft verloren. 

4.4 Grond- en hulp.stoffen die, om welke reden dan ook, niet meer In de inrichting worden toegepast 
worden zo spoedig mogelijk uit de inrichting verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen wordt 
onderzochfo f nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is. 

Dierlijk afval 
. 

4.5 Kadavers en dierlijk afval dienen regelmatig uit de inrichting te worden verwijderd. 
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4.6 Kadavers en dierlijk afval dienen te worden afgevoerd door een daartoe erkend bedrijf. 

4. 7 Kadavers, beenderen en ander dierlijk afval moeten zodanig worden opgeslagen dat ze volledig 
aan het zicht zijn onttrokken en dat geen geurhinder kan optreden. 
Daartoe moeten deze worden bewaard: 
• in een ruimte met een temperatuur van ten hoogste 0 °C; 
• in een besloten ruimte met een temperatuur van ten hoogste 10 °C, mits zij daaruit ten minste 

eenmaal per week worden afgevoerd; 
• in een besloten, ongekoelde ruimte, mits zij daaruit binnen een termijn van 3 maal 24 uur 

worden afgevoerd of 
• binnen de inrichting, mits zij binnen een termijn van 3 maal 24 uur worden afgevoerd en 

volledig zijn afgedekt. 
Aan rotting en bederf onderhevig afval en destructiemateriaal mag in de Inrichting uitsluitend worden 
bewaard in goed gesloten bussen of vaten. 

5. VERRUIMDE REIKWIJDTE 

Waterbesparing 
5.1 Lekverlfezen van water en inefflciênt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van 

apparatuur wordt voorkomen. 

Energiebesparing algemeen 
5.2 Ten einde inzicht te krijgen In het aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om 

daarmee onnodig verbruik te voorkomen, wordt In de inrichting een registratie bijgehouden van: 
• het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m•; 
• het elektrlclteitsverbruik in kWh; 
• brandstofverbruik van interne transportmiddelen in liters. 

5.3 De voornoemde registraties wo'rden opgenomen In het in voorschrift 9.1 bedoelde milieulogboek. 

Verlichting 
5.4 Voor de ruimteverlichting wordt gebruik gemaakt van energie-arme verlichtingsapparatuur, zoals 

spaarlampen of TL�vertichtlng. 

5.5 In een nieuw te bouwen ligboxenstal mag de lichtsterkte niet meer dan 150 lux bedragen. 

5.6 Indien dit wel het geval is dienen er voorzieningen te zijn welke de lichtuitstraling van de stal met 
tenminste 90% reduceren tussen 20:00 uur en 06:00 uur. 

6. GELUID 
6.1 Het iangtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,L T), veroorzaakt door de in de inrichting 

aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en 
de daarin plaatsvindende activiteiten, mag op enig punt 50 meter van de inrichting niet meer 
bedragen dan: · 

• 45 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
• 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
• 35 dB(A) tussen 23.00 en 06.00 uur (nachtperiode). 

6 .. 2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 6.1 is het maximale geluidsniveau (LAmax). voor zover 
deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de 
in de Inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, ter plaatse van 
de in voorschrift 6.1 genoemde vergunning punten, niet groter dan: 
• 70 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
• 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
• 60 dB(A) tussen 23.00 en oè.oo uur (nachtperiode}. 

6.3 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 07 .00 en 
19.00 uur de geluld�niveaus die zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur. 

6.4 De beoordeling van de in de voorschriften 6.1 en 6.2 vastgelegde geluidsniveaus, geschiedt 
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overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", uitgave 1999. Ook de 
beoordeling van de meetresultaten vindt overeenkomstig deze handleiding plaats. 

6.5 Onverminderd het gestelde i n  de voorschriften 6.1 en 6.2 zijn radio's en andere geluids- of 
omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, buiten de 
inrichting niet herkenbaar. 

6.6 Voorschrift 6.2 Is niet van toepassing op het laden en lossen van goederen en het ten behoeve 
hiervan manoeuvr�ren van motorvoertuigen, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur, 
niet zijnde zondagen en algemeèn erkende feestdagen. 

6. 7 Gedurende het laden en lossen zijn de motoren van de voertuigen waarin wordt geladen of 
waaruit wordt gelost niet in werking, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- en 
lasapparatuur. 

6.8 Het warmdraaien van motoren op het terrein van de inrichting heeft uitsluitend het leveren van 
remlucht tot doel en begint niet eerder dan 5 minuten voor het vertrek van het motorvoertuig. 

7. VEILIGHEID 

Elektrische Installaties 

7.1 De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften, zoals aangegeven In de norm NEN 1010. 

8. VEILIGHEID, BRANDVEILIGHEID 
8.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden zijn voldoende brandpreventleve 

maatregelen getroffen en zijn de brandblusmiddelen aanwezig, zoals op de bij de vergunning 
behorende tekening(en) is aangegeven. 

8.2 De bedrijfsruimten zijn zodanig geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar te 
allen tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van 
mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren. 

8.3 Een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt wordt zodanig geventileerd, 
dat zich geen brandbaar en/of explosief gas/luchtmengsel kan vormen. 

8.4 Binnen een afstand van 7 meter van las· en slljpwerkzaamheden bevinden zich geen brandbare 
materialen en gassen. Hiervan zijn uitgezonderd gasflessen welke op het lastoestel aanwezig zijn 

9. MILIEUZORG 

Mllleulogboek 
9.1 Er wordt een mllieulogboek bijgehouden, waarin ·vanaf het van kracht worden van de beschikking 

ten minste de volgende zaken worden opgenomen: 
• deze beschikking, alsmede overige relevante vergunningen; 
• resultaten van de In deze vergunning vporgeschreven keuringen en/of metingen en 

registraties; 
• alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsd.uur, aard, hoeveelheid, ooizaak, 

plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van Invloed zijn op het milieu, met 
vermelding van de genomen maatregelen; 

• de registratie van diertelgegevens. 

Het milieulogboek is te allen tijde beschikbaar voor inzage door een door het bevoegd gezag 
aangewezen toezichthoudend ambtenaar. 

10. NAZORG 
10.1 Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de Inrichting worden beêlndigd wordt hiervan 

schriftelijk melding gedaan aan het bevoegd geza�. Bij deze melding worden tevens de volgende 
gegevens overgelegd: 

• de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige 
mllieuschadelljke stoffen worden verwijderd; 
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• de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting, 
voor zover dit bij de vergunninghouder bekend is; 

• het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten werking stellen van 
de inrichting. 

11. KOELING 
11.1 De elektrische apparatuur en de bedrading zijn zodanig geïsoleerd, d�t deze door koudemiddel 

of -damp niet kunnen worden aangetast. 

11.2 In de ruimte waar de koelcompressor staat opgesteld vindt geen opslag van brandbare stoffen 
�-

. 

11.3 De koelinstallatie is te allen tijde bereikbaar voor bediening, inspectie en onderhoud. 

11.4 In de inrichting is een inspectie- e n  preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie 
aanwezig; het bedoelde schema is te allen tijde voor de controlerend ambtenaar beschikbaar. 

11.5 Condensaat van koelinstallaties wordt naar de riolering afgevoerd, dan wel anderszins 
opgevangen en afgevoerd dat geen overlast buiten de inrichting wordt veroorzaakt. 

12. Gevaarlijke stoffen (PGS 15) 

Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen: Algemeen 
12.1 De opslag voldoet aan de paragrafen 3.1 t/m 3.4, 3.8 t/m 3.21 en 3.23 van de PGS 15. 

13. Opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen 

De bestrijdlngsmiddelenkast . 
13.1 De kast verkeert in goede staat van onderhoud en ziet er net en ordelfjk uit. 

13.2 Het is verboden brandgevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen en biociden op te slaan in de 
bestrijdingsmlddelenkast, tenzij: 

• de wanden en het plafond een brandwerendheid ·hebben van ten minste 60 minuten; 
• de toegangsdéur naar beide zijden een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten. 

13.3 In de nabijheid van de bestrijdingsmiddelenkast is geen open vuur aanwezig. 

13.4 Nabij de bestrijdlngsmiddelenkast is een blustoestel aanwezig met een blusequivalent van ten 
minste 6 kg poeder. 

Gebruik bestrijdingsmlddelenkaet 
13.5 In de bestrijdingsmiddelenkast vinden geen overtap- of ompakwerkzaamheden piaats. 

13.6 Lege, niet gereinigde retouremballage wordt opgeslagen als volle. 

13. 7 De toegangsdeur van de kast is buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon gewas
beschermingsmiddelen en biociden worden ingezet of uitgehaald met een deugdelijk slot zodanig 
afgesloten dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend. 

Veiligheidssignalering 
13.8 Aan de buitenzijde van de opslagruimte zijn waarschuwings- en verbodssignalen geplaatst, 

welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden, als bedoeld in het het Besluit 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Indien brandbare stoffen zijn opgeslagen Is het 
pictogram "brandgevaar", uitgevoerd overeen�omstig de norm NEN 3011 aangebracht. 

14. Opslaan van stoffen in opslagtanks 

Bovengrondse tank voor de opslag vali (diesel)olie 
14.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.3, 4.1.5, 
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4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 van de richtlijn PGS 30. 

14.2 Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de Richtlijn 
PGS 30 eveneens van toepassing. 

14.3 Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden 
uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuringen en dergelijke aan het bevoegd gezag worden 
overlegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accredlcatie erkende 
certiflceringsinstellingen. 

Afleverinstallatie voor motorbra.ndstoffen 
14.4 Binnen een afstand van twee meter van een afleverinstallatie mag geen andér licht worden 

gebruikt dan elektrisch licht. 

14.5 Bij het afleveren van brandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig niet in werking 
zijn. Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking fot dit verbod een bord duidelijk 
zichtbaar zijn aangebracht. 

14'.6 Een afleverlnstallatie moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht is 
gewaarborgd. 

15. HET HOUDEN VAN DIEREN 

Veehouderijen: dieren, afvalwater, mest, voer, luchtverontrelnlging 
15.1 In de inrichting zijn ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwe�ig: 

• 356 melk- of kalfkoeien; 
• 184 stuks vrouwelijk jongvee. 

Opslag van voer 
15.2 Het voer, met uitzondering van kuilvoer, wordt bewaard in uitsluitend voor dit doel gebruikte 

bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht. 

15.3 Een kuilvoeropslag van gras of snijmàîS is vanaf de insteek gelegen op ten minste 5 meter 
afstand van het oppervlaktewater. 

15.4 Een kuilvoeropslag is aan alle zijden afgedekt. De snijkant wordt, nadat een hoeveelheid uit de 
.kuil is gehaald, direct afgedekt. 

15.5 Een kuîlvoeropslag van gras of snijmaîs is gelegen op ten minste 25 meter afstand van een 
woning van derden of een gevoelig object. 

15.6 De kuilvoeropslag van gras of snijmalS of een opslag van voederproducten niet zijnde knol- of 
wortelgewassen of fruit, op minder dan 50 m afstand gelegen is van een woning van derden of 
een gevoelig object, met een droge stofgehalte lager dan 60%, moet blijvend zijn afgedekt met 
een kunststoffolie, behoudens tijdens het uithalen van het product. Bij een kuilvoeropslag mag de 
afdekking aan de zijde waar zelfvoedering plaatsvindt, ontbreken. Eventuele beschadigingen aan 
de afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden �ersteld. 

15. 7 Kuilvoer dat tijdens het transport van de opslag naar de stal gemorst is, wordt onmlddellijk 
opgeruimd. 

15.8 Kunststoffolie, (afval)landbouwplastic, autobanden, jerrycans en sjorbanden, welke niet direct 
worden gebruikt voor de aanwezige kuilvoeropslag, worden in de bedrijfsgebouwen opgeslagen. 

15.9 In afwijking van voorschrift 15.8 mogen autobanden en (afval)landbouwplastic buiten de 
bedrijfsgebouwen zijn opgeslagen. De opslag vindt dan plaats op een afstand van minimaal 3 
meter vanaf de erfgrens, en is zodanig vastgezet .dat het opgeslagen materiaal niet buiten de 
inrichting geraakt. 

· 

15.1 O Het uitgehaalde kuilvoer wordt direct in de stal, dan wel wordt in een afgesloten ruimte geplaatst 
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of wordt op een zodanige wijze afgedekt dat geen stank- en stofoverfast ontstaat. Direct na het 
uithalen van het kuilvoer wordt de kuil door middel van kunststoffolie, vastgelegd met 
zogenaamde zandslurven of een hieraan ten minste gelijkwaardige voorziening, toegedekt. 
Eventuele restanten van het kuilvoer worden op een zodanige wijze opgeslagen dat geen stank-
of stofoverlast plaatsvindt. 

· 

Beweiden van de dieren 
15.11 Om toezicht te houden op het weiden van het melkrundvee, dient er een beweidlngsplan te 

worden opgesteld. 

15.12 Jaarlijks, minimaal 4 weken voorafgaand aan het weideseizoen dient dit aan het bevoegd gezag 
ter goedkeuring te worden aangeboden. Het bevoegd gezag geeft tijdig zijn goedkeuring. Een 

format, waaraan dit beweidingsplan moét voldoen, wordt door het bevoegd gezag aangeboden. 

15.13 Vergunninghouder dient zich te houden aan het goedgekeurde beweidlngsplan. 

Mest, algemeen 
15.14 Bij verwijdering van mest en gier wordt de omgeving niet verontreinigd. Transport van dunne 

mest en gier geschiedt daarom in volledig gesloten tankwagens. 

15.15 Vaste mest wordt getransporteerd met behulp van daartoe ge$chik1e transportmiddelen, die op 
correcte wijze zijn beladen. 

15.16 Gier en mest worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 

Dunne mest in kelders 
15.17 Dunne mest en gier worden uit de stallen afgevoerd naar de hiervoor bestemde mestdichte 

opslagruimten. Indien deze opslagruimten niet onder de stallen zijn gelegen, geschledt het 
transport door middel van gesloten en mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige 
voorziening. De opslagruimten zijn niet voorzien van een overstort. Mest wordt opgeslagen in 
een afgedekte mestopslagrulmte. Indien de mestopslagrulmte geheel of gedeeltelijk onder een 
stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van 
de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing. 

15.18 Behoudens tijdens het ledigen worden de mestopslagruimten door middel van goed sluitende 
deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten gehouden. 

15.19 De mestopslag .heeft geen direct verdampend oppervlak In de buitenlucht. 

15.20 Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins vindt geen verontreiniging 
van de bodem plaats. Bewaring van dunne mest in een kelder geschiedt op ten minste 10 cm 
onder de rand van de k�lder. 

Opslag van vaste mest en voerresten op een mestplaat 
15.21 De in de stallen aanwezige vaste mest wordt ten minste eenmaal per dag verzameld en 

overgebracht naar de mestplaat als bedoeld in voorschrift 15.23, dan w�I wordt direct uit de 
inrichting afgevoerd. 

15.22 Voerresten worden opgeslagen op de in voorschrift 15.23 genoemde mestplaat. 

15.23 De opslag van vaste mest buiten de stal geschiedt op een mestplaat. De mestplaat is mestdicht 
uitgevoerd en is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De 
stapeling van de mest op deze plaat geschiedt zoµanig dat uitzakkend mestvocht niet van de 
mestplaat kan vloeien. Dit vocht wordt, voor zover van toepassing, door middel van een 
gesloten, mestdichte riolering, afgevoerd naar een mestdlchte opslagruimte of opslagput. De 
opslagruimte is van voldoende Inhoud om ook het hemelwater dat binnen de mestp/aat valt te 
bergen. 

20 

0080 



Stalsysteem 
15.24 De stal dient conform de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) te worden 

uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven. 

E. Voorts wij�en wij u erop dat; 

1. Voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond ten behoeve van enig bouwwerk, plaatsing materiaal 
of bouwwerkzaamheden Precario-belasting is verschuldigd. Tevens heeft u voor de plaatsing van 
goederen op de openbare weg op grond van de APV een vergunning nodig. Inlichtingen 
hieromtrent worden verstrekt door de afdeling Publiekszaken, domein 4 (tel. 0597 - 482 000}. 

2. Eventuele schade, die tijdens de bouw wordt veroorzaakt aan de openbare bestrating, paden, 
riolering, beplanting, etc. voor rekening van de aanvrager door de gemeente zal worden hersteld. 

3. Ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen verdient het aanbeveling alvorens met de 
grondwerkzaamheden te beginnen contact op te nemen met KLIC (Kabels- en Leidingen 
informatiecentrum), per telefoon 0800-0080 per fax 088�1832050 of per email klic@kadaster.nl Het 
KLIC kan aangeven waar zich ondergronds kabels en leidingen bevinden. Voor nadere informatie 
bezoek www.kádaster.nl/klic: 

Bezwaarclausule 
Ingevolge artikel 6.1 van de Wabo treedt een beschikking krachtens die wet in werking met ingang 
van de dag na bekendmaking. Wij wijzen u er op dat belanghebbenden '(waaronder ook u) op grond 
van artikel 6:7 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van deze (weigering) omgevingsvergunning daartegen bij ons een bezwaarschrift In 
kunnen dienen. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De omgevingsvergunning 
zal in het Streekblad bekend worden gemaakt. . ". · 

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden wel de 
voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 
150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat dan ook een bezwaarschrift Is "
ingediend. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nllbestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze vçiorwaarden. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 
a. de naam en het adres vah d e  indiener'; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen tiet bezwaar is gericht; 
d. de gronden van het bezwaar. . 

De omgevingsvergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. 
Indien u reeds gebruik maakt van deze omgevingsvergunning, voordat definitief Is komen vast te 
staan dat de vergunning niet meer kan worde!1 vernietigd op grondslag van een door een 
belanghebbende krachtens de Wet tegen de verlening van deze omgevingsvergunning ingesteld 
bezwaar of beroep, handelt u daannee op ejgen risico en kunt u bij daadwerkelijke vernietiging 
achteraf yan de omgevingsyergunning, de gemeente in geen enkel opzicht aansprakelijk houden. 

0080 

1 



.,_ . 

·- · · · ·  ' 1 

,"" .. , .  

" •• "l.� 

. . 

·'' . 

! . ' ' 
i 

1 
. . .  

• 1 

, .  

1 
. . 

•• 1 • 
.... 

. . ' ! ·, 
• 

j•' • 

' 
' 

'· 

.•. 

' 
. . .. 

0 

1, 0 
0 

0 
0 0 0 

� 
0 �hi�\ 

0 0 
0 

t 0 0 

0 0 

0 0 0 0 

' Ü 

0 0 
[i:\ ,_ 

0 0 

\o 
; 

\ 

. : . 

0 

0 

0 

0. ·. 

·. ' 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

t. . .... . .  · · � "  

·. 

·.�
· 

t. 

, l." •. "_ 

Windturbines 

Q RWE 

0 Yard 

km N 

o o,s 1 2 A 
._( _.!__,_! -'--l-_!.._LI ....J.r_j( f:.\ 

0080 



Verzonden: Dinsdag 8 november 2016 18:33 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 ontwerpbesluiten 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 604 
Postcode: 9700 AP 
Woonplaats: GRONINGEN 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: projectsecretariaat@lenvw.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Li & Van Wieringen Advocaten 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
zie zienswijze 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie zienswijze 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie zienswijze 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
zie zienswijze 

Reactie 
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Li & Van Wieringen 

Advocaten en Belastingadviseur 

Bureau Energieprojecten, 
lnspraakpunt Windpark N33 

Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Vestiging 
Datum 
Inzake 

Onze ref. 
Uw ref. 
Betreft 

: Groningen 

: 8 november 2016 
: Windpark N33 
: AN/201505574 

: Indienen zienswijze 

Geachte heer/mevrouw, 

10NOV1016 

l 1/1-0, ll/U/ 

mr f) Y 1 j• 

mr \ l . '.m \\ icrini-r1 
mr '· 1 Iollamkr 

mr \1 t\ 1 • .1 \n� 

mr f.... I. /tel 

111 ' 1111 ' .:\ 1 Pnn:s•••• 
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Bijgaand zend ik u namens mijn cliënten, de heer  en mevrouw . 
 een zienswijze met het verzoek dit in behandeling te nemen. 

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben ingelicht. 

Bijlage(n): 3 



~ 
Li & Van Wieringen 

Advocaten en Belastingadviseur 

Bureau Energieprojecten, 
lnspraakpunt Windpark N33 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Vestiging 

Datum 

Inzake 

Onze ref. 

Uw ref. 

Betreft 

Zijne Excellentie, 

: Groningen 

: 8 november 2016 

: Windpark N33 

: AN/201505574 

: Zienswijze op ontwerp inpassingsplan, inclusief alle ontwerpbesluiten en de daarop betrekking 

hebbende stukken, zoals het MER met vergunningen voor samengesteld Windpark N33 in de 

gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam. 

De heer  en mevrouw  (Maatschap),   , 

aan te duiden enkelvoudig als "reclamant" tenzij een afzonderlijke aanduiding gewenst, nuttig of noodzakelijk is, 

die woonplaats kiezen aan het Zuiderpark 15, 9724 AG Groningen ten kantore van de advocaat mr. dr.  

; 

Reclamant dient een zienswijze in op het ontwerp vaststellingsbesluit inpassingsplan voor samengesteld 

windpark N33, afgekort N33 hierna: "windpark N33", inclusief alle ontwerpbesluiten en de daarop betrekking 

hebbende stukken zoals het MER met vergunningen voor samengesteld windpark N33 (i.h.b. 

omgevingsvergunningen bouwen, milieu, natuurbescherming en ruimtelijke ordening), 

hierna: voorgenomen besluil/plan, inpassingsplan, en/of: de besluitvorming/het bestreden besluit. 

Deze zienswijze richt zich tegen het windpark N33, met het verzoek deze inhoudelijk en afzonderlijk te 

behandelen, houdende windturbines van RWE Energy Windpower Netherlands en het samenwerkingsverband 

Windpark N33 bestaande uit Blaaswind B.V. 'een initiatief van grondeigenaren uit Veendam en Menterwolde' en 

Yard Energy. 

Op en rond het plangebied bevinden zich veel (grootschalige) agrarische bedrijven die vee houden voor melk- en 

vleesproductie, en grootschalige akkerbouwbedrijven. Hieronder ons melkveebedrijf, gelegen aan  

 . 
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Op en rond het plangebied bevinden zich veel (grootschalige) agrarische bedrijven die vee houden voor melk- en 

vleesproductie, en grootschalige akkerbouwbedrijven. Hieronder ons melkveebedrijf, gelegen aan  

 

Door onder andere het laagfrequent geluid van windturbines zal de gezondheid van onze dieren worden 

geschaad. Dit heeft negatieve gevolgen voor de effectiviteit, efficiëntie en uiteindelijke bedrijfsvoering van ons 

bedrijf. De schadelijke effecten op lange termijn van (laagfrequent) geluid op zowel mens als dier is onbekend, dit 

is niet voldoende onderzocht en gemotiveerd in het bestreden besluit, en derhalve in strijd met het 

voorzorgsbeginsel. 

Bovendien, het landbouwbeleid van de Europese Unie en Nederland maakt het voor agrariërs belangrijk dat er 

(grootschalige) uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn. De plaatsing van windturbines op landbouwlocaties 

maakt het zowel feitelijk in verband met de gezondheidseffecten op hun vee, als financieel vanwege oplopende 

grondkosten, onmogelijk om aan de vereisten van de nieuwe Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij, kortweg 

de Melkveewet te voldoen. In de nieuwe Melkveewet moeten melkveehouderijbedrijven grondgebonden zijn. Het 

fosfaatoverschot per hectare moet verantwoord worden met mestverwerking en grond. Hiervoor moeten 

voldoende betaalbare, feitelijk beschikbare en geschikte gronden aanwezig blijven voor deze reclamanten. 

Onverwacht wordt door de plaatsing van windturbines de voor deze bedrijven vereiste en gewenste 

schaalvergroting onmogelijk gemaakt. De mogelijkheid te voldoen aan de Melkveewet wordt beperkt, verkleind, 

dan wel volledig onmogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er ook stimulerende maatregelen genomen op het gebied 

van weidegang door de overheid en zuivelsector in het Convenant Weidegang. De overheid heeft samen met de 

zuivelsector in het Convenant Weidegang een doelstelling afgesproken dat in 2020, 80% van de koeien, voldoen 

aan de eisen van weidegang. De garantie dat het vee voldoende weidegang uren kunnen maken, door de 

plaatsing van windturbines, vervalt hiermee. Daarnaast zal reclamant inkomsten missen, doordat zij niet kunnen 

meeprofiteren van de stimulerende maatregelen, zoals een weidegangtoeslag van de melkfabriek. Het 

bedrijfskapitaal van reclamant zal naar rechtsgeldige onherroepelijke vergunning ernstig en onomkeerbaar 

geschaad worden. 

Naast schadelijke effecten van (laagfrequent) geluid, is de betaalbaarheid van aansluitende gronden een zeer 

belangrijk punt. Wanneer het kabinet verwacht dat reclamant, ondanks de windturbines, toch uitbreiden, zijn deze 

gronden redelijkerwijs onbetaalbaar. Door marktwerking loopt deze prijs op vanwege de ongekende pachtprijzen 

die grondbezitters van windmolenexploitanten ontvangen. Deze grondbezitters zijn ook agrariërs waardoor er 

sprake is van oneerlijke concurrentie, omdat zij onevenredig verrijkt worden door het ontvangen van een 

aanzienlijk bedrag aan pacht, in tegenstelling tot een groot aantal concurrenten/collega's die dat niet ontvangen, 

maar hier eventueel wel voor open hadden gestaan. Om de schade te beperken heeft reclamant ook al 21 

hectare aangekocht.1 Zoals op de situatiekaart zichtbaar bevinden deze gronden zich echter niet in de buurt van 

de huiskavel, waardoor er grotere afstanden moeten worden overbrugd, en dus grote onkosten ontstaan om deze 

gronden te benutten/onderhouden. 

Het inpassingsplan Windpark N33 werkt conflicterend met recent verkregen vergunningen ter uitbreiding van ons 

melkveebedrijf. Op 20 januari 2012 is een vergunning verleend voor het bouwen van een veestal en het 

1 Zie bijlage, situatiekaart 1 rode pen " huiskavel. Blauwe pen= 21 hectare aangekochte gronden. 
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veranderen van de werking van de inrichting.2 Gemeente Oldambt bepaalt of oveiweegt bij deze vergunning of er 

met betrekking tot de locatie en de omgeving van de locatie in de toekomst geen significante wijzigingen te 

veiwachten zijn te aldus schendt de inpassing van windpark N33 de rechtszekerheid van reclamant. Er zijn forse 

investeringen gedaan, de waarde van ons bedrijf kan inmiddels reëel, aantoonbaar geschat worden op 11 miljoen 

euro. Gezien de redenen omschreven hierboven is deze investering gedaan met het oog op gewenste, 

noodzakelijke verdere uitbreiding in de toekomst. Reclamanten vertrouwen op de vergunning houdende 

omschreven ontwikkelingen als zijnde dat er in de toekomst geen significante wijzigingen zijn te veiwachten. 

Realisatie van grootschalig windpark N33, met alle negatieve consequenties, lag niet in de lijn der veiwachting. 

Het inpassingsplan verhindert een doeltreffende, optimale benutting van de meest maximale invulling van deze 

vergunning, zijnde vermogensrecht, wat onredelijk en onevenwichtig zwaar wordt aangetast waartegen geen 

compensatie voorziening is geregeld in het lnpassingsplan. Met het oog op de rechtszekerheid, het 

vertrouwensbeginsel en de zorgvuldige voorbereiding kan het bestreden besluit geen doorgang vinden. 

Reclamant meent dat aan de randvoorwaarden voor het nemen van een verantwoord en goed gemotiveerd 

besluit niet is voldaan en dat er is gehandeld in strijd met de wet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

En verzoekt u het voorgaande mee te wegen bij de vaststelling van het definitief plan en vergunningen, met 

daarvan deel uitmakende documenten en stukken. 

Reclamant houdt vast aan conclusies, zoals beschreven in deze zienswijze - betreffende in ieder geval: verkeer I 

bereikbaarheid I geluid / laagfrequent geluid / uitvoering I aanleg en onderhoud I landschap / monumenten I 

natuur / bomen I water I gevolgen en risico's externe veiligheid / procedure / besluitvorming I communicatie / 

participatie - en verzoeken u af te zien van het bestreden besluit. 

Groningen, 8 november 2016 

bepaalde/ijk gevolmachtigde 

2 Zie bijlage, omgevingsvergunning, 20 januari 2020. 
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Omgevingsvergunning 
Uitgebreid, voor de activiteit bouwen en het veranderen van de werking van een inrichting. 
Dit document beslaat 20 pagina's 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt hebben op 21 juli 2011 een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning ontvangen voor de activiteit bouwen en het veranderen van de werking van 
een inrichting {het bouwen van een .rundveestal). 

De aanvraag is Ingediend door   . 
De aanvraag heeft betrekking op het perceel   , 
Kadastraal bekend ·gemeente Scheemda, sectie  
De aanvraag is geregistreerd onder nummer V2011.0402. 

Toestemmingen die vallen onder de OmgevJngsvergunnlng 
De aanvrager vraagt toestemming voor het volgende: 
- Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht · 

- Het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Termijnen; . 
Er is sprake van de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld In de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Conform deze procedure (als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) heeft de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken met 
Ingang van 27 oktober 2001 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn bestond 
er de mogelijkheig zienswijzen tegen het ontwerp besluit in te brengen. 

Hiervan Is geen gebruik gemaakt. 

Besluit . .  
Burgemee"ster en wethouders besluiten om, ge�t op artikel 2.1 en 2.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen. 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarrperkte stukken el'l bijlagen 
deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunnlng wordt verleend voor de volgende 
activiteiten: 
1. Bouwen - Het bouwen van een rundveestal 
2. Het veranderen van de werking van een inrichting 

Winschoten, 20 Januari 2012. 
Namens burge� =ethouders van de gemeente Oldambt, 

Team vergunningen 
afdeling Ruimte & Economie 
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)bouwkosten 

Procedure 
De besluitvormingsprocedure Is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde In artlkel 3. 7 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag voor het oprichten van een melkrundveestal is  
beoordeeld aan artikel 2.1 l id  1 onder a,  e.  en artikel 2.1 O van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Voorts Is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele 
regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en op basis daarvan hebben wij de 
gevraagde omgevingsvergunning verleend. 

Overige bijgevoegde documenten 
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk 
bijgevoegd. Deze stukken maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning. 

Bestektekening gevels 
Bestektekening doorsneden/details/situatie 
Berekening vuurbelasting, straling 
achter evel en ventilatie 

d.d. 4 ull 2011 
d.d. 4 uil 2011 d.d. 21 juli 2011 
d.d. 4 juli 2011 · d.d. 21 juli 2011 
d.d. 1 jun 2011 d.d. 21 jufi 2011 
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Nog in te dienen gegevens en bescheiden 
1. Uiterlijk drie weken voordat met de werkzaamheden wordt gestart. moeten (voorzover nog niet 

ingediend) de constructie-tekeningen en -berekeningen (fundering. vloeren en dak} ter 
beoordeling In tweevoud bii het team Vergunningen van de afdeling Ruimte en Economie worden 
ingediend; 

A. Overwegingen (het bouwen van een bouwwerk) . 
Bij het nemen van het besluit hebben burgemeester en wethouders het volgende overwogen; 

RUIMTELIJKE ORDENING BEPALINGEN: 
- Bestemmingsplan: "Partiêle herziening bestemmingsplannen buitengebieden Scheemda, Midwolda 

en Nieuwolda". 
- Akkoord 

TOELICHTING: 
Het bouwplan (activiteit) omvat het uitbreiden (1.440 m2) van een ligboxenstal. De uitbreiding is 
gepland op gronden met de bestemming "Bodemgebonden agrarische bedrijfsbebouwing•. Deze 
gronden zijn o.a. bestemd voor in hoofdzaak aan. de grond gebonden veehouderij-, akker�ouw- of 
bedrijven en kwekerijen, met bijbehorende gebouwen, andere bouwwerken, erven en agrarische 
cultuurgronden. 

Het bouwplan is in overeenstemming met de planvoorschriften. 

Erfgoedverordening gemeente Oldambt: 
De gronden waarop de uitbreiding is gepland zijn op de plankaart aangewezen als •onderzoek bij 
ingrepen dieper ètan het k/eidek (WR-a4)". 

Hoofdstuk 5; arlikel 16fid1- •instandhouding van archeologische terreinen"; 
1. Het is verboden om zonder vergunning of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde 

voorschriften de bodem dieper dan 40 cm onder de oppervlakte te verstoren. 

2. Het verbod in lid 1 is niet van toepassing indien; 
a. het een verstoring betreft van een gemeentelijk archeologisch monument of archeologisch 
verwachtingsgebied als aangegeven op de gemeentelijke .archeologische beleidskaart en waarbij die 
verstoring plaatsvindt: 

• In een gebied met de aanduiding archeologie 4 {WR-a4), waarbij de verstoring niet dieper 
gaat dan het aanwezige kleidek en waarvan het oppervlakte minder is dan 500 m2. 
Conclusie; De verstoring gaat dieper dan het aanwezige kleidek. het oppe!V/ak bedraagt meer 
dan 500m2. 

· 

Er is dopr Ubau op 13 oktober 2011 een rapport uitgebracht met daarin verwoord de resultaten van 
een Archeologisch bureauonderzoek. 

· 

Overwegingen en advies (als genoemd in het rapport); 
In het plangebied bestaat de kans om onder da kleilagen archeologische resten uit de late 
middeleeuwen aan te treffen. Ook kunnen arcf?eofog/sche resten uit de steentijd aanwe.zlg zijn. Vooral 
omdat het plangebied grenst aan een oud rivierdal. Het is niet bekend in hoeverre de middeleeuwse 
bovengrond in het plangebied Is aangetast door de kracht van de overstroming( en). 

Geadviseerd wordt om in het plangebied een archeologisch booronderzoek uit te latèn voeren. Het 
boordndeizoek dient te bestaan uit 6 boringen, gelijkmatig te verdelen ove.r het plangebied iodat een 
goed beeld van de bodem ter plaatse verkregen wordt .. Het booronderzoek dient zich te richten op de 
gaafheid van de bodem en het voorkomen van archeologische indicatoren. Indicatoren kunnen hier 
bestaan uit houtskoolbrokjes, scherfjes aardewerk, middeleeuws baksteenpuin, bewerkt vuursteeh en 
oude akker- en bewonings/agen. Op basis van de resu.ttaten van het booronderzoek kan door het 
bevoegd gezag (= de gemeente Oldambt) worden vastgesteld of vervolgonderzoek aan de orde is. Op 
voorhand wordt hier nadrokkelijk opgemerkt da! enkel het aantreffen van een (gave) podzo/bodem 
onder het kleidek, voor het bevoegd gezag geen aanleiding zal zijn om vervolgonderzoek te laten 
instellen. 

· 
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WONINGWET: 
Advies Welstandszorg Groningen d.d. 5 oktober 2011. Door Welstandszorg Groningen is 
aangegeven, dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

BOUWBESLUIT: 
Getoetst Is aan de volgende gebruiksfuncties: 
- ·overige gebruiksfunctie" -Akkoord 
- Advies brandweer - akkoord d.d. 29 september 2011 

BOUWVERORDENING: 
- Akkoord 

Bodemonderzoek; 
Oe nieuw te bouwen stal komt naast de bestaande stallen te staan, direct achter de woning. Dit is aan 
de zuidzijde van het bouwblok. 

Er is d.d. 25 oktober 1995 een bodemonderzoek uitgevoerd door Geomet B.V. Dit rapport heeft 
nummer NHF 95-09-102 G149 en is gema?kt voor een aanvraag bouwvergunning. Het onderzoeks
vlak was 4.000m2 groot. Er zijn geen verdachte activiteiten bekend anders dan het gebruik van deze 
ondernemer. Vroeger was het perceel in gebruik als landbouwgrond: Tot 80 cm diepte bestaat de 
bodem uit zandhoudende klei. Van 80 cm tot 2,00 meter bestaat de bodem uit veen. Daaronder zit 
een zándpakket. ·De grondwaterstand is circa 1.20 m-mv. In het verkennend onderzoek zijn geen 
verhoogde gehalten aangetroffen. De onderzochte grond was toen vrij van verontreinigingen van het 
onderzochte NEN pakket 

De aangevraagde omgevingsvergunning betreft het nieuw bouwen van een stal met een mestkelder. 
Hiervoor wordt de gehele staloppervlakte tot 2,6 m-mv ontgraven. 
Indien de 3300 m3 vrijkomende grond niet op hetzelfde terrein kàn worden verwerkt is ofwel 
grondverzet mogelijk binnen het deelgebied van de bodemkwaliteitskaart van het buitengebied 
Scheemda, ofwel dient een AP-04 bodemonderzoek uitgevoerd te worden om de kwaliteitsklasse van 
de partij vast te stellen. 
Indien geen grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart mogelijk is, of als de grond buiten de 
gemeente Oldambt wordt toegepast dan moet de toepassing van die grond gemeld worden via 
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl De kwaliteit van de grond moet getoetst worden aan de ontvangende 
bodem waar de toepassing plaatsvindt. Daarvoor zijn kwaliteitsgegevens nodig, dat moet met een AP-
04 onderzoek. 

Voor het toepassen van de grond, op eigen locatie, dient er een toets çian het bestemmingsplan 
plaats te vinden. Mogelijk zijn er voorwaarden voor het aanleggen, met name de 1Joogte van de 
toepassing (ringdijken e.d.) 

WET GELUIDHINDER: 
N. v:t. 

B. Voorschriften (het bouwen van een bouwwerk) 
De volgende voorschriften zijn van toepassing: 

1. De aanvang van de werkzaamheden moet 5 dagen van tevoren schriftelijk worden medegedeeld 
aan het team Handhaving en Toezicht van de afdeling Ruimte en Economie (tel. 0597 - 482 000) 
(zie bijgesloten formulier start bouwwerkzaamheden). Van.vermeld team krijgt u nader bericht 
over zaken ars bijvoorbeeld (en mits van toepassing) het uitzetten, de peilhoogte, goedkeuring 
wapening en het indienen van nadere bescheiden; · 

2. Maximaal één werkweek na het uitvoeren van de grondverbetering moet een controlerapport in 
tweevoud bij het team Vergunningen van de afdeling Ruimte en Economie worden ingediend; 

3. De riolering moet, daar waar mogelijk, worden uitgevoerd als een gescheiden rioleringssysteem. 

4. Het hemelwater moet zoveel mogelijk op het oppervla�tewater worden afgevoerd. 
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5. Booronderzoek; In het plangebied dient een archeologisch booronderzoek te worden uitgevoerd. 
Dit booronderzoek dient te bestaan uit 6 boringen. gelijkmatig te verdelen over het plangebied. 
Het booronderzoek dient zich te richten op de gaafheid van de bodem en het voorkomen van 
archeologische indicatoren. Indicatoren kunnen hier bestaan uit houtskoolbrokjes. scherfjes 
aardewerk. middeleeu ws baksteenpuin. bewerkt vuursteen en oude akker-en bewoningslagen. 

Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan door het bevoegd gezag (= de gemeente 
Oldambtl worden vastgesteld of vervolgonderzoek aan de orde Is. 

Op voorhand wordt hier nadrukkelijk opgemerkt dat enkel het aantreffen van een (gave) 
podzolbodem onder het kleidek. yoor het bevoegd gezag geen aanleiding zal ziin om 
yervolgonderzoek te laten instellen. 

6. In de aansluiting van de  riolering op het gemeenterlool moet nabij de perceelsgrens een 
ontstoppingsstuk c.q. een controleput worden geplaatst. 

7. Maximaal één werl<Week na het uitvoeren van de grondverbetering moet een controlerapport in 
tweevoud bij het team Vergunningen van de afdeling Ruimte en Economie worden ingediend; 

8. De riolering moet, daar waar mogelijk, worden uitgevoerd als een gescheiden rioleringssysteem. 
Het hemelwater moet zoveel mogelijk op het oppervlaktewater worden afgevoerd. In de 
aansluiting van de riolering op het gemeenteriool moet nabij de perceelsgrens een ontstoppings
stuk c.q. een controleput worden geplaatst. 

9. Om zwerfafval te voorkomen moet het bouwafval worden opgeslagen in een gesloten container of 
zoveel mogelijk direct worden afgevoerd; 

10. Van het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk, of een gedeelte 
daarvan, moet onmiddellijk na de volfoollng schrtttelijk kennis worden gegeven aan burgemeester 
en wethouders van de gemeente Oldambt (zte bijgesloten gereedrrieldlngsformulier); 

11. Indien de 3300 m3 vrijkomende grond niet op hetzelfde terrein kan worden verwerkt is ofwel 
grondverzet mogelijk binnen het deelgebied van de bodem kwaliteitskaart van het buitengebied 
Scheemda, ofwel dient een AP-04 bodemonderzoek uitgevoerd te wordén om de kwaliteitsklasse 
van de partij vast t e  stellen. 
Indien geen grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart mogelijk is, of als de grond buiten 
de gemeente Oldambt wordt toegepast dan moet de toepassing van die grond gemeld worden via 
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl De kwaliteit van de grond moet Q!3toetst worden aan de 
ontvangende bodem waar de toepassing plaatsvindt. Daarvoor zijn kwaliteitsgegevens nodig, dat 
moet met een AP-04 onderzoek. 

Voor het toepassen van de grond, op eigen locatfe, dient er een toets aan het bestemmingsplan 
plaats te vlnden. Mogelijk zijn er voorwaarden voor het aanleggen, met name de hoogte van de 
toepassing (ringdijken e.d.) 

12. Indien tijdens de bouwwerkzaamheden wijzigingen optreden moet hiervan terstond schriftelijk 
melding worden gemaakt even�eel met toevoeging van tekeningen waarop de wijzigingen zijn 
verwerkt. Indien er sprake Is van wijzigingen waarbij ook constructieve aspecten een rol spelen 
moet hiervan tenminste drie weken voor de start van deze wijzigingen de bijbehorende 
constructie-berekeningen ter beoordeling worden voorgelegd. 

13. Bij wijzigingen in het bouwplan moet binnen één maand na het gereed zijn van de bouw
werkzaamheden een revisietekening in drievoud worden ingediend. 

14. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt verleend behoudens rechten van 
derden. 

15. Alle bij de bouw voorkomende veiligheidsvoorschriften moeten In acht worden genomen. 

5 

0080 



C. Overwegingen (Het veranderen van de werkfng ven een Inrichting) 

Milieu: 

Bii de beslissing betrokken onderwerpen 

Te verwachten ontwikkelingen: 
Er zijn met betrekking tot de locatie en de omgeving van de locatie In de toekomst geen significante 
wijzigingen te verwachten. 

Aanvullende Informatie: 
De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die de Regeling 
omgevingsrecht daaraan steil 

Vergunningsituatie; 
Voor de locatie is de volgende vergunning verleend: 
1.) Oprichtingsvergunning, d.d. 16 februari 2006; 

Voor deze locatie zijn verder geen meldinge.n gedaan, of andere vergunningen verf eend. 

Van toepassing z;iinde regels, beleid afspraken en convenants: 
Van toepassing zijnde regels naast omgevingsvergunning: 
Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere 
regels. Benadrukt wordt dat bij het van kracht worden van deze beschikking, hiermee niet tevens is 
voldaan aan bepalingen die in andere wetten, vorderingen enz. zijn gesteld, dan wel op grond dàarvan 
kunnen worden voorgeschreven. 

Overdracht vergunning: 
In artikel 2.25, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is opgenomen dat indien de 
vergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, deze dit ten minste 
een maand voordien aan het bevoegd gezag moet meläen. 

Algemeen 
De volgende hoofdactiviteit wordt aangevraagd: 

melkveehouderil: 

De inrichting valt onder de volgende categorieên van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit 
omgevingsrecht: 

• categorie 1.1.a. Dit betreft elektromotoren met een vermogen groter dan 1,5 kW; 
• categorie 1.1. b. Dit betreft verbrandingsmotoren met een vermogen groter dan 1,5 kWatt; 
• categorie 5.1. Dit betreft inrichtingen voor het opslaan van brandbare vloeistoffen; 
• categorie 7.1.a Dit betreft opslag van dierlijke of overige organische meststoffen; 
• categorie 8.1.a. Dit betreft inrichtingen voor het houden van dieren. 

Van'toepassing zllnde regels, beleid, afspraken en convenants 

Richtwaarden: 
Bij de beslissing op de aanvraag is rekening g�houden met de volgende richtwaarden: 
richtwaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunnlnaverlening 1 g98. 

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd het 
Activiteitenbesluit} in werking getreden. Daarnaast is op 1 januari 2008 de ministeriêle regeling 
algemene regels voor Inrichtingen milieubeheer (verder genoemd de Regeling) in werking getreden. 

Bedrijfsmatige activiteiten die deze inrichting uitoefent, worden genoemd in Bijlage 1, onderdeel C, 
categorie categorie, onder 1.1.a, 1.1.b, 5.1, 7 .1.a en 8:1.a_ van het Besluit omgevingsrecht. 
Dit betekent conform artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit juncto artlkel 2.1 en bijlage 1, onderdeel C 
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van het Besluit omgevingsrecht dat het een inrichting type C betreft. Voor inrichtingen type C geldt dat 
voor een deel van hun activiteiten het Activiteitenbesluit van toepassing Is. 

Naast de regels gesteld In deze beschikking zijn de artikelen genoemd in hoofdstuk 3 en gedeelten 
van hoofdstuk 4 van het Acfiviteitenbesluit van toepassing op de inrichting. 

Besluit landbouw milieubeheer 
Onderhavige inrichting valt niet onder het Besluit landbouw milieubeheer omdat er meer dan 200 stuks 
melkrundvee worden gehouden, waarbij het aantal stuks vrouwelijk jongvee niet worot meegeteld. 
Daannee wordt niet voldaan aan het gestelde in artikel 3 van het Besluit landbouw milieubeheer. 

Overige regels 
Eventuele nadelige gevolgen voor het milieu die de Inrichting kan veroorzaken worder:i voorkomen, of 
worden tenminste in voldoende mate beperkt, door naleving van het gestelde In de aanvraag en de 
aan deze vergunning verbonden voorschriften. 

Ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te 
voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. 

Naast de gestelde regels van deze beschikking dient te worden voldaan aan: 
• het Besluit mestbassins milieubeheer, voor zover het betreft de opslag van mest in een 

bassin; 

• het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd het 
Activiteilenbeslult) en de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder 
genoemd de Regeling). Voor inrichtingen type C geldt dat voor een gedeelte van hun 
activiteiten het Besluit van toepassing is. Daar waar dit van toepassing is wordt dit vermeld; 

• het Warenwetbeslult drukapparatuur, voorzover het betreft drukapparatuur groter dan 0,5 bar; 

• het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm, voor zover het betreft drukvaten met 
een druk van hoger dan 0,5 bar; 

• Europese verordening 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen; 
deze heeft betrekking op de koeling van de melktank, en is direkt werkend; 

• het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Besluit ge�asbeschermlngsmiddelen en biociden, 
voor zover het de opslag van bestrijdingsmiddelen tot 400 kilogram betreft; 

• Er wordt op gewezen dat in de inrichting gevaarlijke stoffen en/of afgewerkte olie vrîjkomen en 
dientengevolge vergunninghouder moe� voldoen aàn de voorschriften die aan de verwijdering 
zijn gesteld in Titel 10.6 van de Wet milieubeheer. Een persoon die zich van 
bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen ontdoet door deze af te geven aan een persoon 
als bedoeld in artikel 10.37, lid 2 van de Wet milieubeheer,· registreert met betrekking tot een 
zodanige afgifte de in artikel 10.38, lid 1 van de Wet milieubeheer bedoelde gegevens. Als 
personen als bedoeld in artikel 10.37, lid 2 van de Wet milieubeheer, zijn te noemen 
afvafinzamelaars die over een vergunning van d e  Minister beschikken of die vermeld staan op 
de lijst van afvalinzamelaars. 
Derhalve zijn ten aanzien van registratie en afgifte van afvalstoffen geen voorschriften 
opgenomen In deze vergunning. 

7 

0080 



Bij de beslissing betrokken onderwerpen 

Ligging van de locatie 
De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente OldambL 

Bestaande toestand van het milieu 
De bestaande toestand van het milieu wordt gekenmerkt als een gebied waar stank en waar stof 
aanwezig is, ten gevolge van het houden van koeien. De bestaande toestand wordt gekenmerkt als 
een landelijke omgeving. 

Toetsing aanvraag op agrarische wet- en regelgevlng 

Toetsing van de aanvraag aan de Wet geurhinder en veehouderij 
De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Deze wet vormt het 
toetsingskader voor de beoordeling van geuremissle. 

' 

Voor het bepalen van de geurbelasting moet gebruik worden gemaakt van de Regeling geurhinder en 
veehouderij (Rgv). In deze regeling zijn geuremissiefactoren, uitgedrukt in odour units per seconde 
per dier (OUe/s/dier), voor verschillende diercategorieên vastgesteld. Met behulp van deze 
geuremissie-factoren kan de geuremissie, uitgedrukt in odour units per seconde (OUe/s), van een 
dierenverblijf worden bepaald. '. 

In de Regeling geurhinder en veehouderij zijn voor een aantal diersoorten geen geuremisslefactoren 
vastgesteld. Op· basis van artikel 4, lid 1 van de Wgv dient de afstand van een rundveehouderij tot een 
geurgevoelig object minstens 100 meter te bedragen als het geurgevoellg object is gelegen in de 
bebouwde kom. Als het geurgevoelig object bulten de bebouwde kom is gelegen dient deze afstand 
ten minste 50 meter te bedragen. De afstand tot het dichtstbijgelegen geurgevoelig object, [:Jelegen 
buiten de bebouwde kom, is ruim 1400 meter. Hiermee voldoet de veehouderij aan de gestelde 
afstand. 

Gelet op het voorgaande blijkt dat de aanvraag voldoet aan de in artikel 3, lid 1 van de Wgv 
genoemde gestelde nonn. 

Ammoniakregelgeving 
De Wet am1T1pniak en veehouderij (verder genoemd de Wav) regelt de wijze waarop de ammoniak
emissie van dierenverblijven binnen een veehouderij beoordeeld dient te worden en richt zich op de 
beschennlng van (nader In de Wav gedefinieerde) zeer kwetsbare gebieden en een zone van 250 
meter rond deze gebieden. 

De aanvraag betreft de uitbreiding van een bestaande veehouderij welke niet geheel of gedeeltelijk is 
gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of In een zone van 250 meter rond een zodanig gebied als 
bedoeld in artlkel 2 van de Wav. 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (verder genoemd Besluit huisvesting) is geba
seerd op artikel 8.40 Wm en bevat algemene regels voor de maximale ammoniakemissie van dier" 
verblijven bij veehouderijen. Het Besluit huisvesting geeft uitwerking aan het begrip Best Beschikbare 
Technieken voor de ammoniakemissie. Alle huisvestingssystemen die na 1 januari2007 zijn of 
worden opgerlcht dienen te voldoen aan· de maximale emissiewaarde, als gesteld in bijlage 1 van het 
Besluit huisvesting. Bestaande huisvestingssystemen dienen te voldoen vanaf de data zoals deze zijn 
gesteld in bijlage 2 van het Besluit huisvesting. Het bevoegd gezag moet er bij de vergunningverlening 
voor zorgen dat geen strijdigheid met het Besluit huisvesting .ontstaat. 

Binnen de Inrichting wordt een nieuw huisvestingssysteem gerealiseerd voor het houden van melk
koeien. Dit systeem heeft nog geen erkenning. De nieuw te realiseren huisvesting wordt daarmee 
beoordeeld als categorie A 1.100, overige huisvestingssystemen. 
Op basis van bijlage 1 van het Besluit huis.v�sting mag de ammoniakemissie vafl het hulsvestJngs
systeem maximaal 9.5 kg NH:i/dierplaats/jaar bedragèn: De aanvrager bereikt dit middels het 
beweiden van zijn melkkoeien. Hiermee gaat het huisvestingssysteem voldoen aan ·bijlage 1 van het 
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Besluit huisvesting. 
Er is in deze beschikking een voorschrift opgenomen, waarin een beweldlngsplan wordt gevraagd om 
toezicht te hebben op bovenstaande. 

IP PC-richtlijn 
De IPPC-richtlijn beoogt een geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door in de 
richtlijn aangewezen activiteiten. 
Binnen deze inrichting zijn melkkoeien aanwezig. 
Bijlage 1 van de IPPC-richtlijn beschrijft welke installaties dienen te voldoen aan deze IPPC-richtlijn. 
Melkkoeien worden niet genoemd in bijlage 1 van de IPPC-richtlljn. Derhalve is de IPPC-richtlijn niet 
op deze inrichting van toepassing. 

Mllleueffectrapportage agrarische activiteiten 
De Milieueffectrapportage is ge'fmp!ementeerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het 
Besluit milieueffectrapportage (het Besluit m.e.r.). Op grond van de MER-richtlijn moet een milieu
effectrapportage (m.e.r.) plaatsvinden bij nieuwe installaties voor intensieve pluimvee- of varkens
houderij met meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders, 60.000 plaatsen voor hennen, 3.000 
plaatsen voor mestvarkens (v�n meer dan 30 kg) of 900 plaatsen voor zeugen. Voor de overigè 
intensieve veehouderijen en voor wijziging of uitbreiding van Intensieve veehouderijen waarvoor ai 
eerder een omgevingsvergunning is afgegeven - moet door middel van onderzoek per geval of aan 
de hand van door de Lid-Staten vastgestelde drempelwaarden of criteria worden bepaald of een m.e.r. 
moet plaatsvinden. In de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het 
Besluit m.e.r 1994 is in dat verband geregeld dat een dergelijke beoordelfng verplicht Is bij d e  
oprichting of uitbreiding van een pluimvee- of varkenshouderij die betrekking heeft o p  60.000 of meer 
plaatsen voor mesthoenders. 45.000 of meer plaatsen voor hennen, 2.200 of meer plaatsen voor 
mestvarkens of 350 of meer plaatsen voor zeugen. 

Er worden in de Inrichting activiteiten uitgevoerd die worden genoemd in categorie D 14 van het 
Besluit mllleueffectrappo�age, maar die de daar gestelde drempelwaarde niet overschrijden. 

Natura 2000 
De inrichting is gelegen nabij Waddenzee en Noordzeekustzone. Dit gebied is aangewezen ais Vogel
en habitatgebfed. Gelet op de afstand, ruim 14 km., is ge�n Natuurbeschermlngswetvergunning nodig. 

De gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milleu 

Bodem en grondwater 
De bodembedreigende activiteiten bestaan uit opslag van olie en van brandstof. Omdat er bodem
beschermende voorzi�ningen worden geêist Is er, op grond van de Nederlandse richtlijn bodem
bescherming (NRB) sprake van een verwaarloosbaar risico voor bodemverontreiniging" 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt In de Nederlandse Richtlijn Bodem· 
bescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) heeft als uitgangspunt dat - onder reguliere 
bedrijfscondities • prevéntieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zijn 
getroffen die In combinatie leiden tot een verwaarloosbaar risico (bodemrisico-categorie A). 
Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse confonn de 
BodemRisicoCht;ickList (BRCL) van de NRB. 

In het belang van de bescherming van de bodem zijn In deze beschikking voorschriften opgenomen 
om verontreiniging van de bodem te voorkomen. 

Geluld en trillingen 
De geluidsproducerende activiteiten bestaan in hoofdzaak !Jit de melkmachine en koefingsactiviteit 
Daarnaast zijn de verkeersbewegingen van tractoren binnen de Inrichting geluidsbronnen. 
In de van kracht zijnde vergunning is een etmaalwaarde van 45 dB(A) voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau en eery etmaalwaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidsniveau opgenomen 
op enig punt 50 meter van de inrichting. 
Voor het bepalen van de grenswaarden voor deze omgeving is de Handreiking lndustrlelawa�i en 
vergunningverlening 1998 gehanteerd. Overeenkomstig de systematiek van de handreiking Is de 
beoordelingshoogte in de dagperiode gesteld op 1,5 meter, in de avond- en nachtperiode op 5 meter. 
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Het maximale geluidniveau van 70 dB(A) geldt niet voor het laden en lossen Inclusief aan- en afvoer
bewegingen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 7:00 en 19:00 uur. 

Het zijn echter niet de geluidvoorschriften als zodanig welke door de wetgever als 'vergund recht' 
worden beschouwd. Vergunde rechten bestaan uit de vergunde activiteiten als het houden van 
melkrundvee, en hieruit voortkomende werkzaamheden, in de vergunning van 16 februari 2006. De 
geluidbelasting die naar aanleiding van de huidige aanvraag vergund zal worden is gebaseerd op de 
nu aangevraagde activiteiten waarbij beoordeeld is of deze passen binnen de geluldgrenswaarden 
van de reeds vergunde activiteiten. 

De activiteiten die voor deze vergunning worden aangevraagd zijn dezelfde als In de vigerende 
vergunning, mear zijn in omvang iets toegenomen. Er zijn extra melkactlvltelten en extra oogstwerk. 

Binnen de Inrichting vindt oogstwerk minder'dan 12 keer per jaar plaats. Gezien het Incidentele 
karakter van deze activiteit vallen deze activiteiten buiten de beoordeling van de representatieve 
bedrijfssituatie. Dit is expliciet vermeld in de voorschriften behorende bij deze beschikking. 

Emissie van licht, 's-nachts · 

Provinciale Staten van Groningen hebben op 17 juni 2009 de Omgevingsverordening provincie 
Groningen 2009 vastgesteld. Hierin wordt gesteld dat een bestemmingsplan niet voorziet in de bouw 
van een nieuwe ligboxenstal waarbinnen de lichtsterkte meer dan 150 lux bedraagt, tenzij de stal 
tussen 20.00 uur en 06.00 uur is voorzien van voorzieningen die de lichtultstraling tenminste m_et 90% 

reduceren. 

Het huidige bestemmingsplan 'partiêle herziening bestemmingsplannen buitengebieden Scheemda, 
Midwolda en Nieuwolda' voorziet hier niet in. Dit zal opgenomen worden In het nieuwe bestemmings
plan 'Bultengebied Oldambt'. Vooruitlopend hierop wordt het meegenomen in het milieu-deel van de 
Omgevingsvergunning. 

Externe veiligheid 

Algemeen 
Het externe veiligheidsbeleid Is gericht op het beheersen van.risico's bij industrlêle activiteiten en het 
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verb'onden zijn aan 
activiteiten die brand of explosies kunnen veroorzaken en aan aëtlvlteiten die bij b·rand gevaarlijk 
kunnen zijn of schadelijk kunnen zijn voor het milieu. 

Voor gevaarlijke Installaties en activiteiten zijn richtlijnen (Publlcatlereeks Gevaarlijke Stoffen) 
opgesteld, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om ongevallen te 
voorkomen en de gevolgen 2:'.oveel mogelijk te beperken. 

Aan de hand van de acUviteiten die genoemd zijn in de vergunningaanvraag, kan vastgesteld worden 
dat de volgende we.�- en regelgeving van toepassing is op deze inrichting: 

• De richtlijn PGS 15. Doordat de ondergrenzen van de opgeslagen gevaarlijke stoffen 
genoemd In hoofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15 overschreden worden, Js deze richtlijn van 
toepassing op de inrichting. 

• De rlchtlijn PGS 30. Indien er binnen de inrichting aardolieproductén in bovengrondse stalen 
tanks opgeslagen worden, is de richtlijn PGS 30 van toepassing. 

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage op grond van de PGS 15 

Binnen de inrichting worden d e  volgende activiteiten met gevaarlijke stoffen In emballage uitgevoerd: 
• opslag smeeroliên. 

De bovengenoemde activiteit met gevaarlijke stoffen in emballage worden uitgevoerd conform de 
voorschriften die gesteld zijn in de richtlijn PGS 15. Om ·een goede opslag van gevaarlijke stoffen in 
emballage te waarborgen zijn voorschriften opgenomen in deze beschikking. 
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Besluit huisvesting. 
Er is in deze beschikking een voorschrift opgenomen, waarin een beweidingsplan wordt gevraagd om 
toezicht te hebben op bovenstaande. 

IPPC-richtlijn 
De IPPC-richtlijn beoogt een gerntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door in de 
richtlijn aangewezen activiteiten. 
Binnen deze inrichting zijn melkkoeien aanwezig. 
Bijlage 1 van de IPPC-richtlijn beschrijft welke installaties dienen te voldoen aan deze IPPC-richtlijn. 
Melkkoeien worden niet genoemd in bijlage 1 van de IPPC-richtltln. Derhalve is de IPPC-rîchtlijn niet 
op deze inrichting van toepassing. 

Milieueffectrapportage agrarische activiteiten 
De Milieueffectrapportage is gellnplementeerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het 
Besluit mllleueffectrapportage (het Besluit m.e.r.). Op grond van de MER-richtlijn moet een milieu
effectrapportage (m.e.r.) plaatsvinden bij nieuwe installaties voor intensieve pluimvee- of varkens
houderij met meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders, 60.000 plaatsen voor hennen, 3.000 
plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 900 plaatsen voor zeugen. Voor de overigè 
intensieve veehouderijen en voor wijziging of uitbreiding van Intensieve veehouderijen waarvoor al 
eerder een omgevingsvergunning Is afgegeven - moet door middel v.an onderzoek per geval of aan 
de hand van door de Ud-Staten vastgestelde drempelwaarden of criteria worden bepaald of een m.e.r. 
moet plaatsvinden. In de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het 
Besluit m.e.r 1994 is in dat verband geregeld dat een dergelijke beoordeling verplicht is bij de 
oprichting of uitbreiding van een pluimvee- of varkenshouderij die betrekking heeft op 60.000 of meer 
plaatsen voor mesthoenders, 45.000 of meer plaatsen voor hennen; 2.200 of meer plaatsen voor 
mestvarkens of 350 of meer plaatsen voor zeugen. 

Er worden in de inrichting activiteiten uitgevoerd die worden genoemd in categorie D 14 van het 
Besluit milieueffectrapportage, maar die de daar gestelde drempelwaarde niet overschrijden. 

Natura 2000 
De inrichting is gelegen nabij Waddenzee en Noordzeekustzone. Dit gebied is aangewezen als Vogel
en habitatgebied. Gelet op de afstand, ruim 14 km., is geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig. 

De gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot beschennin g van het milieu 

Bodem en grondwater 
De bodembedreigende activiteiten bestaan uit opslag van olie en van brandstof. Omdat er bodem
beschermende voorzieningen worden geêist is er, op grond van de Nederlandse richtlijn bodem
bescherming (NRB) sprake van een verwaarloosbaar risico voor bodemverontreiniging .. 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt In de Nederlandse Richtlijn Bodem
bescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) heeft als uitgangspunt dat - onder reguliere 
bedrijfscondities - preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zijn 
getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar risico (bodemrisico-categorie A). 
Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de 
BodemRisicoChecklist (BRCL) van de NRB. 

· 

In het belang van de bescherming van de bodem zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen 
om verontreiniging van de bodem te voorkomén. 

Geluid en trllllngen 
De geluidsproducerende activiteiten bestaan In hoofdzaák �it de melkmachine en koelingsactiviteit. 
Daarnaast zijn de verkeersbewegingen van tractoren binnen de inrich1ing geluidsbronnen. 
In de van kracht zijnde vergunning is een etmaalwaarde van 45 dB(A) voor het lang1ijdgemiddeld 
beoordelingsniveau en ee1_1 etmaalwaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidsniveau opgenomen 
op enig punt 50 meter van de inrichting. . 
Voor het bepalen van de grenswaarden voor deze omgeving is de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening 1998 gehanteerd. Overeenkomstig de systematiek van de handreiking is de 
beoordelingshoogte in de dagperiode gesteld op 1,5 meter, In de avond- en nachtperiode op 5 meter. 
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Het maximale geluidniveau van 70 dB(A) geldt niet voor het laden en lossen Inclusief aan- en afvoer
bewegingen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 7:00 en 19:00 uur. 

Het zijn echter niet de geluidvoorschriften als zodanig welke door de wetgever als 'vergund recht' 
worden beschouwd. Vergunde rechten bestaan uit de vergunde activiteiten als het houden van 
melkrundvee, en hieruit voortkomende werkzaamheden, In de vergunning van 16 februari 2006. De 
geluidbelasting die naar aanleiding van de huidige aanvraag vergund zal worden is gebaseerd op de 
nu aangevraagde activiteiten waarbij beoordeeld is of deze passen binnen de geluidgrenswaarden 
van de reeds vergunde activiteiten. 

De activiteiten die voor deze vergunning worden aangevraagd zijn dezelfde als in de vigerende 
vergunning, maar zijn in omvang iets toegenomen. Er zijn extra melkactiviteiten en extra oogstwerk. 

Binnen de inrichting vindt oogstwerk minder'dan 12 keer per jaar plaats. Gezien het Incidentele 
karakter van deze activiteit vallen deze activiteiten buiten de beoordeling van de representatieve 
bedrijfssituatie. Dit is expliciet vermeld in de voorschriften behorende bij deze beschikking. 

Emissie van licht, 's-nachts · 
Provinciale Staten van Groningen hebben op 17 juni 2009 de Omgevingsverordening provincie 
Groningen 2009 vastgesteld. Hierin wordt gesteld dat een bestemmingsplan niet voorziet in de bouw 
van een nieuwe ligboxenstal waarbinnen de lichtsterkte meer dan 150 lux bedraagt, tenzij de stal 
tussen 20.00 uur en 06.00 uur is voorzien van voorzieningen die de lichtuitstraling tenminste m_et 90% 
reduceren. 

Het huidige bestemmingsplan 'partiêle herziening bestemmingsplannen buitengebieden Scheemda, 
Midwolda en Nieuwolda' voorziet hier niet in. Dit zal opgenomen worden In het nieuwe bestemmings
plan 'Buitengebied Oldambt'. Vooruitlopend hierop wordt het meegenomen In het milieu-deel van de 
Omgevingsvergunning. 

Externe velllgheld 

Algemeen 
Het èxterne veiligheidsbeleid is gericht op het beheersen van risico's bij industrlêle activiteiten en het 
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbOnden zijn aan 
activiteiten die brand of explosies kunnen veroorzaken en aan activiteiten die bij brand gevaarlijk 
kunnen zijn of schadelijk kunn.en zijn voor het milleu. 

Voor gevaarlijke installaties en activiteiten zijn richtlijnen (Publlcatlereeks Gevaariljke Stoffen) 
opgesteld, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om ongevallen te 
voorkomen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

· 

Aan de hand van de activiteiten die genoemd zijn in de vergunningaanvraag, kan vastgesteld worden 
dat de volgende we.�- en regelgeving van toepassing is op deze inrichting: 

• De richtlijn PGS 15. Doordat de óndergrenzen van de opgeslagen gevaarlijke stoffen. 
genoemd in hóofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15 overschreden worden, is deze richtlijn van 
toepassing op de inrichting. 

• De richtlijn PGS 30. Indien er binnen de inrichting aardolieproducten in bovengrondse stalen 
tanks opgeslagen worden, Is de richtlijn PGS 30 van toepassing. 

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage op grond van de PGS 15 
Binnen de inrichting worden de volgende activiteiten met gevaarlijke stoffen in emballage uitgevoerd: 

• opslag srneeroliên. 

De bovengenoemde activiteit met gevaarlijke stoffen in emballage worden uitgevoerd conform de 
voorschriften die gesteld zijn in de richtlijn PGS 15. Om een goede opslag van gevaéjrlijke stoffen In 
emballage te waarborgen zijn voorschriften opgenomen in deze beschikking. 

· 
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Opslag van aardolieproducten in bovengrondse tanks 

Binnen de inrichting worden aardolieproducten in een bovengrondse tank opgeslagen. De tank en de 
daarbij behorende eisen voldoen aan het gestelde in de richtlijn PGS 30. In deze beschikking zijn 
voorschriften opgenomen om de opslag van aardolieproducten in bovengrondse tanks te waarborgen. 

Afval 
Het Nederlandse afvalbeleid is verankerd in hoofdstuk 10.2 Wet milieubeheer. Bij de beslissing op de 
aanvaag Is onder andere rekening gehouden met het Landelijk Afvalbeheersplan. Op 24 december 
2009 is het tweede Landelijk afvalbeheerplan (LAP-2) van kracht geworden. LAP-2 is het resultaat van 
de evaluatie van het eerste LAP (2003�2009) met onder andere extra aandacht voor ketenbeleid. 

Het LAP-2 kent een looptijd van 2009 tot 2021 en hierin is, in relatie tot de voorkeursvolgorde als 
genoemd In artikel 10.4 van de Wet milieubeheer, opgenomen wat de beste beschikbare techniek is 
voor verwerking van de betreffende afvalstof en op welke wijze een duurzaam en zuinig materiaal
gebruik gerealiseerd kan worden (afvalpreventie en afvalscheiding). 

Onder afvalpreventie wordt verstaan het voorkomen of het beperken van het ontstaan van afval door 
reductie aan de bron, door flitern hergebruik of door vermindering van de totale milieuschadelijkheld 
daarvan. Welke maatregelen redelijkerwijs kunnen worden gevergd wordt bepaald door de stand der 
techniek en door de technische en financlêle mogelijkheden van het bedrijf. 

Afvalscheiding betreft het scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afval dat zowel 
integraal als gescheiden vrijkomt. Het LAP-2 beschrijft bij welke hoeveelheden afvalstoffen ervan 
wordt uitgegaan dat er geen fysieke, flnanciêle of organisatorische belemmeringen zijn om tot 
afvalscheiding over te gaan. Daarbij stelt het plan dat bij gevaarlijk afval de specffieke eindverwerking 
de reden is om tot afvalscheiding over te gaan. Afgifte van (gevaarlijk) afval mag alleen geschieden 
aan erkende vervoerders/verwerkers van afval. 

In het belang van de bescherming van het milieu zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen ter 
voorkoming of beperking van het ontstaan van afvalstoffen binnen de inrichting. In hoofdstuk 10 van 
de Wet milieubeheer is opgenomen aan welke wijze de afgifte van afvalstoffen dient te voldoen. 

Afvalwater 

In het belang van de bescherming van het milieu zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen ter 
voorkoming of beperking van het ontstaan van afvalwater binnen de inrichting. 

Verbruik van energie en water 
Bij beoordeling van çfe vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaar_i met 
energie. Het energieverbruik van het bedrijf ligt onder de grens die gehanteerd wordt in de AMvB's 
(Algemene Maatregelen van Bestuur) en de Circulaire Energie in de Milieuvergunning. Dit betekent 
dat voor het bedrijf een stimulerende aanpak gevolgd wordt. In de vergunning zijn registratie
voorschriften opgenomen. 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan 
met water. Het waterverbrui� van het bedrijf ligt onder de grens die gehanteerd wordt in de AMvB's 
(Algemene Maatregelen van Bestuur). Dit betekent dat voor het bedrijf een stimulerende aanpak 
gevolgd wordt. In de vergunning is een registratievoorschrift opgenomen. 

D. · Voo�chriften (Het verandet11n van de werking van een inrichting) 
.�" 

BEGRIPPENLIJST: 

vaste mest: 
Mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren en die niet 
verpompbaar is, met uitzondering van compost 

NRB: 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. 
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langtiJdgemlddeld beoordelingsniveau (LAr,L T) 
Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse In de loop van een bepaalde periode 
optredende geluid, waarÇij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen 
tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid 
(impulsachtig, tonaal, muziek) en vari�ties van het immissieniveau als gevolg van verschillende 
weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai, 1999". 

NEN 1010: 
De Nederlandse norm NEN 101 o, getiteld: ''Veilighefdsbepallngen voor laagspannlngsfnstallaties". 

NEN: 
Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. In deze beschikking wordt 
onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze 
vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is. 

bevoegd gezag: 
Bestuursorgaan dat bevoegd Is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander 
besluit. 

gevaarlijke stoffen: 
Stoffen en voorwerpen, waC1rvan hel vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin 
opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de 
International Maritime Dangerous Goeds Code. 

PGS 15: 
Publicatlereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 28 juni 2005 en de 
hierbij behorende erata. 
PGS: 
Publlcatiereeks Gevaarlijke Stoffen; richtlijnen voor opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, 
uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. 

ADR; 

De op 30september1967 te Geneve.tot stand gekomen Europese Overeenkomst betreffende het 
International vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171). 

ADR·KLASSE 5.2: 
Orgànlsc�e peroxiden. 
ADR-KLASSE 9 
Diverse gevaarlijke stoffen en vooiwerpen. 

CMR-STOFFEN: 
Stof of preparaat die volgens bijlage 1 bij Richtlijn nr. 67/548/EEG geclassificeerd Is als 
Kankerveiwekkend categorie 1 of 2 of als Mutageen categorie 1 of 2 of als (Voor de voortplanting 
giftig) categorie 1 of 2. 

aanverwante stoffen: 
Onder aanverwante stoffen worden grondstoffen en/of chemicali!!n verstaan, die niet onder het ADR 
vallen. Deze aanverwante stoffen sluiten bijvoorbeeld qua verpakking en toepassingsgebied wel aan 
bij gevaarlijke stoffen. 

werkvoorraad: 

Onder een werkvoorraad gevaarlijke stoffen wordt verstaan de voorraad gevaarlijke stoffen welke ten 
behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of nabij een 
procesinstallatie of afvulinstallatle is opgesteld. De werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn. De 
grootte ervan moet in principe zijn afgestemd op het verbruik van één dag of één batch. Gevaarlijke 
stoffen die In afwachting zijn van opslag of afvoer vallen niet binnen de definitie van werkvoorraad. 
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NEN 3011: 
De Nederlandse norm NEN 3011, getiteld: "Veifîgheldskleuren en -tekens in de werkomgeving en in 
de openbare ruimte". 

onbrandbaar; 
Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064. 
installatîecertificaat 
Een door of namens KIWA N.V. afgegeven certificaat waarin Is vastgelegd dat de installatie is 
uitgevoerd en gelhstalleerd overeenkomstig PGS 28 en PGS 30. 

dunne mest: 
Dierlijke mest die verpompbaar Is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan niet 
vermengd met mors-, spoel-, relnigings- of regenwater. 

mestplaat: 
Opslagplaats van vaste mest bulten de star. 
openbaar riool 
Gemeentelijke voorziening voor de inzameling eri het transport van afvalwater. 

mestkelder: 
Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van 
dunne mest. 

emballage: 
Glazen flessen tot 5 1, kunststof flessen en vaten tot 60 I, metalen bussen tot 25 1, stalen vaten en 
kunststof drums tot 300 1,  papieren en kunststof zakken en la

.
adketels. 

draagbaar blustoestel: 

Toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 199711 (Staatsblad 1998, nr. 46). 

Inspectie: 
Periodieke controle op de fysieke staat van bron- of effectgerichte voorzieningen. 

DIN: 
Een door het Deutsches lnstitut for Normung e.v. (Dl.N) uitgegeven publicatie. 

Insteek: 

Het snijpunt van de raaklijnen van de sleufsilo en het horizontale maaiveld. 

mestdicht: 
Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend vanuit het mestbassin 
naar het buitenmilieu. 

rio lering: 
Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

woning: 

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd. 
NEN 6069: 

. 

De Nederlandse norm NEN 6069, getiteld: "Experimentele bepaling van de brand�erendheld van 
bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan". 

NEN-EN: 
Ee.n door het Comitée Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie 
Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder 
de genoemde norm verstaan de versie zoals de�e ten tijde van het verlenen van deze vergunning, 
Inclusief eventuele correctiebladen, van kracht Is. 
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PGS30: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, Buiten opslag in kleine 
installaties, juni 2005. 

1. ALGEMEEN 
1.1. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, wordt schoon en ordelijk gehouden en verkeert in 

goede staat van onderhoud. 

1.2 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte wordt voorkomen. Zo vaak de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, vindt doelmatige bestrijding van insecten, knaag
dieren en ander ongedierte plaats. 

2. AFVALWATER 

Afvalwaterlozingen agrarische bedr ijven algemeen 
2.1 Het watergebruik wordt zoveel mogelijk beperkt. Hiertoe wordt, tenzij dit om technische of 

organisatorische redenen niet mogelijk is, voor reinigingsdoeleinden gebruik gemaakt van een 
hogedrukreiniger. 

Afvalwaterlozlngen agrarische bedrijven op een mestkelder 
2.2 Afvalwater afkomstig van opslag vaste mest wordt afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 

2.3 Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens wordt 
afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 

3. BODEMBESCHERMING 

Algemeen 
3.1 Door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoet het bodemrisico van de 

opslag van en werkzaamheden met bodembedreigende stoffen aan bodemrislcocategorle A, zoals 
gedefinieerd in de NRB. 

3.2 Stoffen worden zodanig bewaard en gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt. 

Bodembeschennende voorzieningen 
3.3 De bodembeschermende voorzieningen verkeren in goede staat van onderhoud. 

3.4 indien zich een bodemincident voordoet wordt een incidentenrapport opgesteld waarin ten minste 
de volgende elementen zijn opgenomen: 

• locatie en datum van het incident; 
• de oorzaak van het in9ident; 
• de effecten en gevolgen; 
• de getroffen maatregelen; 

• eventuele vervolgmaatregelen en hiervoor verantwoordelijke personen; 
• wie het incident gesignaleerd heeft; 
• wie op de betreffende locatie verantwoordelijk is; 
• registratie van melding aan het bevoegd gezag. . 

Het incidentenrapport wordt bewaa_rd in het In voorschrift 9.1 bedoelde milieulogboek. 

3.5 Gemorste oliën, vetten en chemicaliên worden terstond opgeruimd. Hiertoe zijn absorptie
materiaal en neutraliserende stoffen in voldóende mate en gebruiksgereed aanwezig. Gebruikte 
absorptie- of neutralisatiemiddelen worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval. 

3.6 Vloeibare chemlcaliên, oliên, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke afvalstoffen 
worden bewaard In goed gesloten emballage. Tenzij in deze vergunning anders bepaald is, staat 
de emballage opgesteld boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de 
inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% 
vari de overige boven de lekbakconstructie opgeslagên vloeistoffen. 

3, 7 Indien emballage lekt, wordt de lek�age terstond verholpen of wordt de inhoud van de lekkende 
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emballage terstond overgebracht in niet lekkende emballage dan wel wordt de lekkende 
emballage overgebracht in overmaatse emballage, dat bestand is tegen de lekkende vloeistof. 

3.8 Lege en ongereini.gde emballage wordt bewaard en behandeld als gevulde emballage, tenzij deze 
emballage schud-, schrap- en schraapleeg is. 

3.9 Indien emballage bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, worden de emballage en 
de aftappunten boven een lekbakconstructie geplaatst. 

Werkplaats 
3.10 De werkplaats dient te zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. In de werkplaats aanwezige 

bodembedreigende stoffen worden opgeslagen boven lekbakken. 

3.11 Het vaatwe
.
ri< is opgesteld in de ruimte die op de bij deze vergunning behorende tekening is 

aangemerkt ars C (opslag/werktuigenberging) op of in een vloeistofdichte lekbakconstructie. 

3.12 De vloer van de werkplaats is vervaardigd van onbrandbaar materiaal. 

3.13 In werkvloeren of opslagplaatsen waar gevaarlijke stoffen of brandstoffen aanwezig zijn bevinden 
zich geen schrobputjes. 

3.14 Oliên, vetten of water worden niet van de vloer van de werkplaats naar buiten geveegd of 
geschrobd. De vloer Is niet afwaterend naar een uitgang gelegd. 

3.15 Een werkplaats wordt zodanig geventifeerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar 
voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bîj lekkage of 
werkzaamheden af te voeren. 

Stalling van machines 
3.16 Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die ólie of chemicaliên 

bevatten, vindt plaats op een vloeistofkerende voorziening. Indien lekkage wordt geconstateerd, 
worden onder het voertuig of de machine direct opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit 
geplaatst. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliên, vetten en chemicaliên 
zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd. 

4. AFVALSTOFFEN 

Afvalscheiding 
4.1 De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden met het oog op hergebruik zoveel mogelîjk 

naar soort gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de 
volgende afvalstoffen: 
• papier en karton; 
• glas; 
• polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwfolle); 
• overige bedrijfsafvalstoffen. 

4.2 Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als 
afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het 
bevoegd gezag. 

4.3 De voorschriften m.b.t. bodem blijven van kracht tot 6 maanden nadat de vergunning haar gelding 
heeft verloren. 

4.4 Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer In de inrichting worden toegepast 
worden zo spoedig mogelijk uit de inrichting verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen wordt 
onderzochfof nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is. 

Dierlljk afval 
4.5 Kadavers en dierlijk afval dienen regelmatig uit de inrichting te worden verwijderd. 
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4.6 Kadavers en dierlijk afval dienen te worden afgevoerd door een daartoe erkend bedrijf. 

4. 7 Kadavers, beenderen en ander dierlijk afval moeten zodanig worden opgeslagen dat ze volledig 
aan het zicht zijn onttrokken en dat geen geurhinder kan optreden. 
Daartoe moeten deze worden bewaard: 
• In een ruimte met een temperatuur van ten hoogste 0 °C; 
• in een besloten ruimte met een temperatuur van ten hoogste 10 °C, mits zij daaruit ten minste 

eenmaal per week worden afgevoerd; 
• in een besloten, ongekoelde ruimte, mits zij daaruit binnen een termijn van 3 maal 24 uur 

worden afgevoerd of 
• binnen de inrichting, mits zij binnen een termijn van 3 maal 24 uur worden afgevoerd en 

volledig zijn afgedekt. 
Aan rotting en bederf onderhevig afVal en destructiemateriaal mag in de Inrichting uitsluitend worden 
bewaard in goed gesloten bussen of vaten. 

5. VERRUIMDE REIKWJJDTE 

Waterbesparing 
5.1 Lekverliezen van water en inefficiênt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van 

apparatuur wordt voorkomen. 

Energiebesparing algemeen 
5.2 Ten einde inzicht te krijgen in het aardgas- en elektriciteltsverbruik en de variatie daarin om 

daarmee onnodig verbruik te voorkomen, wordt in de inrichting een registratie bijgehouden van: 
• het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m0; 
• het elektriciteitsverbruik in kWh; 
• brandstofverbruik van interne transportmiddelen in liters. 

5.3 De voornoemde registraties wofuen opgenomen in het in voorschrift 9.1 bedoelde milieulogboek. 

Verlichting 
5.4 Voor de ruimteverlichting wordt gebruik gemaakt van energie-arme verllchtingsapparatuur, zoals 

spaarlampen of TL�verlichting. 

5.5 In een nieuw te bouwen ligboxenstal mag de lichtsterkte niet meer dan 150 lux bedragen. 

5.6 Indien dit wel het geval Is dienen er voorzieningen te zijn welke d e  lichtuitstrallng van de stal met 
tenminste 90% reduceren tussen 20:00 uur en 06:00 uur. 

6. GELUID 
6.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,L T), veroorzaakt door de in de inrichting 

aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en 
de daarin plaatsvindende activiteiten, rnag op enig punt 50 meter van de inrichting niet meer 
bedragen dan: · 

• 45 dB(A} t�ssen 06.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
• 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
• 35 dB(A) tussen 23.00 en 06.00 uur (nachtperiode}. 

6.2 Onverminderd het gestelde In voorschrift 6.1 is het. maximale geluidsniveau (LAmax), voor zover 
deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de 
in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, ter plaatse van 
de in voorschrift 6.1 genoemde vergunning punten, niet groter dan: 
• 70 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
• 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
• 60 dB(A) tussen 23.00 en oè.oo uur (nachtperiode). 

6.3 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 07 .00 en 
19.00 uur de geluidsniveaus die zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur. 

6.4 De beoordeling van de in de voorschriften 6.1 en 6.2 vastgelegde geluidsniveaus, geschiedt 
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overeenkomstig de ''Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de 
beoordeling van de meetresultaten vindt overeenkomstig deze handleiding plaats. 

6.5 Onverminderd het gestelde in de voorschriften 6.1 en 6.2 zijn radio's en andere gelulds- of 
omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, buiten de 
inrichting niet herkenbaar. 

· 

6.6 Voorschrift 6.2 is niet van toepassing op het laden en lossen van goederen en het ten behoeve 
hiervan manoeuvreren van motorv oertuigen, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur, 
niet zijnde zondagen en algemeen erkende feestdagen. 

6.7 Gedurende het laden en lossen zijn de motoren van de voertuigen waarin wordt geladen of 
waaruit wordt gelost niet in werking, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- en 
losapparatuur. 

6.8 Het warmdraaien van motoren op het terrein van de Inrichting heeft ultslultend het leveren van 
remlucht tot doèl en begint niet eerder dan 5 minuten voor het vertrek van het motorvoertuig. 

7. VEILIGHEID 

Elektrische Installaties 
7 .1 De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften, zoals aangegeven In de norm NEN 1010. 

8. VEILIGHEID, BRANDVEILIGHEID 
8.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden zijn voldoende brandpreventieve 

maatregelen getroffen en zijn de brandblusmiddelen aanwezig, zoals op de bij de vergunning 
behorende tekening(en) is aangegeven. 

8.2 De bedrijfsruimten zijn zodanig geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar te · 

allen tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van 
mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren. 

8.3 Een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of.wordt bewerkt wordt zodanig geventileerd, 
dat zich geen brandbaar en/of explosief gas/luchtmengsel kan vormen. 

8.4 Binnen een afstand van 7 meter van las- en slijpwerkzaamheden bevinden zich geen brandbare 
materialen en gassen. Hiervan zijn uitgezonderd gasflessen welke op het lastoestel aanwezig zijn 

9. MILIEUZORG 

Mllleulogboek 
9.1 Er wordt een mllleulogboek bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikking 

ten minste de volgende zaken worden opgenomen: 
• deze beschikking, alsmede overige relevante vergunningen; 
• resultaten van de in deze vergunning vporgeschreven keuringen enlof metingen en 

registraties; 
• alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, 

plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van· invloed zijn op het milieu, met 
vermelding van de genomen maatregelen; 

• de registratie van diertelgegevens. 

Het mllleulogboek is te allen tijde beschikbaar voor inzage door een door het bevoegd gezag 
aangewezen toezichthoudend ambtenaar. 

10.NAZORG 
10.1 Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de Inrichting worden bet!.indlgd wordt hiervan 

schriftelijk melding gedaan aan het bevoegd geza�. Bij deze melding worden tevens de volgende 
gegevens overgelegd: 

• de wijze waarop de In de inrichting aanwezîge grond-, hulp- en afvalstoffen en overige 
milieuschadelijke stoffen worden verwijderd; 
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• de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting, 
voor zover dit bij de vergunninghouder bekend Is; 

• het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het bulten werking stellen van 
de inrichting. 

11. KOELING 
11.1 De elektrische apparatuur en de bedrading zijn zodanig geïsoleerd, dat deze door koudemiddel 

of -damp niet kunnen worden aangetast. 

11.2 In de ruimte waar de koeicompressor staat opgesteld vindt geen opslag van brandbare stoffen 
�· 

. 

11.3 De koelinstallatie is te allen tijde bereikbaar voor bediening, Inspectie en onderhoud. 

11.4 In de inrichting is een Inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie 
aanwezig; het bedoelde schema is te allen tijde voor de controlerend ambtenaar beschikbaar. 

11.5 Condensaat van koelinstallaties wordt naar de riolering afgevoerd, dan wel anderszins 
opgevangen en afgevoerd dat geen overlast buiten de inrichting wordt veroorzaakt 

12. Gevaarlijke stoffen (PGS 15) 

Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen: Algemeen 
12 .1 De opslag voldoet aan de paragrafen 3.1 t/m3.4, 3.8 tlm 3.21 en3.23 van de PGS 15. 

13. Opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen 

De bestrljdingsmlddelenkast 
13.1 De kast verkeert in goede staat van onderhoud en ziet er net en ordelijk ult. 

13.2 Het is verboden brandgevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen en biociden op te slaan in de 
bestr!Jdlngsmiddelenkast, tenzij: 

• de wanden en. het plafond een brandwerendheid ·hebben van ten minste 60 minuten; 
• de toegangsdeur naar beide zijden een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten. 

13.3 1 n de nabijheid van de bestrijdingsmlddelenkast is geen open vuur aanwezig. 

13.4 Nabij de bestrljdingsmlddelenkast is een blustoestel aanwezig met een blusequlvalent van ten 
minste 6 kg poeder. 

Gebruik bestrijdingsmlddelenka�t 
13.5 In de bestrijdingsmiddelenkast vinden geen overtap- of ompakwerkzaamheden plaats. 

13.6 Lege, niet gereinigde retouremballage wordt opgeslagen als volle. 

13. 7 De toegangsdeur van de kast is buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon gewas
beschermingsmiddelen e n  biociden worden ingezet of uitgehaald met een deugdelijk slot zodanig 
afgesloten dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend. 

Velligheidssignalerlng 
13.8 Aan de buitenzijde van de opslagruimte zijn waarschuwings- en verbodssignalen geplaatst, 

welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden, als bedoeld in het het Besluit 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Indien brandbare stoffen zijn opgeslagen is het 
pictogram "brandgèvaar", uitgevoerd overeen�omstig de norm NEN 3011 aangebracht. 

14. Opslaan van 6toffen in opslagtanks 

Bovengrondse tank voor de opslag van (diesel)oliè 
14.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.3, 4.1.5 , 
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4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 van de richtlijn PGS 30. 

14.2 Op een tank die Inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de Richtlijn 
PGS 30 eveneens van toepassing. 

14.3 Daar waar fn PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden 
uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuringen en dergelijke aan het bevoegd gezag worden 
overlegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accredlcatie erkende 
certiflceringsinstellfngen. " 

Afleverinstallatie voor motorbra.ndstoffen 
14.4 Binnen een afstand van twee meter van een afleverinstallatle mag geen andèr licht worden 

gebruikt dan elektrisch licht. 

14.5 Bij het afleveren van brandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig niet in werking 
zijn. Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een bord duidelijk 
zichtbaar zijn aangebracht. 

14'.6 Een afleverinstallatie moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht Is 
gewaarborgd. 

15. HET HOUDEN VAN DIEREN 

Veehouderijen: dieren, afvalwater, mest, voer, luchtverontrelnlglng 
15.1 In de inrichting zijn ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwe+ig: 

• 356 melk- of kalfl<oeien; 
• 184 stuks vrouwelijk jongvee. 

Opslag van voer 
15.2 Het voer, met uitzondering van kuilvoer, wordt bewaard In uitsluitend voor dit doel gebruikte 

bewaarplaatsen, die rat- en mulswerend zijn ingericht. 

15.3 Een kuilvoeropslag van gras of snljmaîs is vanaf de insteek gelegen op ten minste 5 meter 
afstand van het oppervlaktewater. 

15.4 Een kuilvoeropslag is aan alle zijden afgedekt. De snijkant wordt, nadat een hoeveelheid uit de 
.kuil Is gehaald, direct afgedekt. 

15.5 Een kuilvoeropslag van gras of snijmais Is gelegen op ten minste 25 meter afstand van een 
woning van derden of een gevoelig object. 

15.6 De kullvoeropslag van gras of snijmais of een opslag van voederproducten niet zijnde knol- of 
wortelgewassen of fruit. op minder dan 50 m afstand gelegen is van een woning van derden of 
een gevoellg object, met een droge stofgehalte lager dan 60%, moet blijvend zijn afgedekt met 
een kunststoffolle, behoudens tijdens het uithalen van het product. Bij een kuilvoeropslag mag de 
afdekking aan de zijde waar zelfvoedering plaatsvindt, ontbreken. Eventuele beschadigingen aan 
de afdekfolle moeten zo spoedig mogelijk worden �ersteld. 

15. 7 Kuilvoer dat tijdens het transport van de opslag naar da stal gemorst is, wordt onmiddellijk 
opgeruimd. 

15.8 Kunststoffolie, (afval)landbouwplastic, autobanden, jerrycans en sjorbanden, welke niet direct 
worden gebruikt voor de aanwezige kuilvoeropslag, worden in de bedrijfsgebouwen opgeslagen. 

15.9 In afwijking van voorschrift 15.8 mogen autobanden en (afval)landbouwplastic bulten de 
bedrijfsgebouwen zijn opgeslagen. De opslag vindt dan plaats op een afstand van minimaal 3 

meter vanaf de erfgrens, en is zodanig vastgezet dat het opgeslagen materlaal niet buiten de 
inrichting geraakt. 

· 

15.10 Het uitgehaalde kuilvoer wordt direct in de stal, dan wel wordt in een afgesloten ruimte geplaatst 
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of wordt op een zodanige wijze afgedekt dat geen stank- en stofoverlast ontstaat Direct na het 
uithalen van het kuilvoer wordt de kuil door middel van kunststoffolie, vastgelegd met 
zogenaamde zandslurven of een hieraan ten minste gelijkwaardige voorziening, toegedekt 
Eventuele restanten van het kuilvoer worden op een zodanige wijze opgeslagen dat geen stank-
of stofoverlast plaatsvindt. 

· 

Beweiden van de dieren 
16.11 Om toezicht te houden op het weiden van het melkrundvee, dient er een beweidingsplan te 

worden opgesteld. 
· 

15.12 Jaarlijks, minimaal 4 weken voorafgaand aan het weideseizoen dient dit aan het bevoegd gezag 
ter goedkeuring te worden aangeboden. Het bevoegd gezag geeft tijdig zijn goedkeuring. Een 
fonnat, waaraan dit beweidingsplan moet voldoen, wordt door het bevoegd gezag aangeboden. 

15.13 Vergunninghouder dient zich te houden aan het goedgekeurde beweldlngsplan. 

Mest, algemeen 
15.14 BIJ verwijdering van mest en gier wordt de omgeving niet verontreinigd. Transport van dunne 

mest en gier geschiedt daarom in volledig gesloten tankwagens. 

15.15 Vaste mest wordt getransporteerd met behulp van daartoe ge$chikte transportmiddelen, die op 
correcte wijze zijn beladen. 

15.16 Gier en mest worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte. 

Dunne mest in kelders 
15.17 Dunne mest en gier worden uit de stallen afgevoerd naar de hiervoor bestemde mestdichte 

opslagruimten. Indien deze opslagruimten niet onder de stallen zijn gelegen, geschiedt het 
transport door middel van gesloten en mestdichte riolen of een daaraan gelijkWaardige 
voorziening. De opslagruimten zijn niet voorzien van een overstort. Mest wordt opgeslagen in 
een afgedekte mestopslagruimte. Indien de mestopslagrulmte geheel of gedeeltelijk onder een 
stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van 
de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing. 

15.18 Behoudens tijdens het ledigen worden de mestopslagruimten door middel van goed sluitende 
deksels, luiken of een daaraan gelijkWaardige voorziening, gesloten gehouden. 

15.19 De mestopslag .heeft geen direct verdampend oppervlak In de buitenlucht. 

15.20 Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins vindt geen verontreiniging 
van de bodem plaats. Bewaring van dunne mest in een kelder geschiedt op ten minste 10 cm 
onder de rand van de kelder. 

Opslag van vaste mest en voerresten op een mes
.tplaat 

15.21 De in de stallen aanwezige vaste mest wordt ten minste eenmaal per dag verzam.eld en 
overgebracht naar de mestplaat als bedoeld in voorschrift 15.23, dan wel wordt direct uit de 
Inrichting afgevoerd. 

15.22 Voerresten worden opgeslagen op de in voorschrift 15.23 genoemde mestplaat.. 

15.23 De OP.Slag van vaste mest buiten de stal geschiedt op een mestplaat. De mestplaat is mestdicht 
uitgevoerd en is voorzien van een opstaande rand of een gelijkWaardige voorziening. De 
stapeling van de mest op deze plaat geschiedt zo�anig dat uitzakkend mestvocht niet van de 
mestplaat kan vloeien. Dit vocht wordt, voor zover van toepassing, door middel van een 
gesloten, mestdichte riolering, afgevoerd naar een mestdlchte opslagruimte of opslagpul De 
opslagruimte Is van voldoende lnhoud om ook het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te 
bergen. 
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Stalsysteem 
15.24 De stal dient conform de bij de vergunning behorende tekening( en} en bijlage(n) te worden 

uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven. 

E. Voorts wij�en wij u erop dat; 

1. Voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond ten behoeve van enig bouwwerk, plaatsing materiaal 
of bouwwerkzaamheden Precario-belasting is verschuldigd. Tevens heeft u voor de plaatsing van 
goederen op de openbare weg op grond van de APV een vergunning nodig. Inlichtingen . 
hieromtrent worden verstrekt door de afdeling Publlekszaken, domein 4 (tel. 0597 -482 000). 

2. Eventuele schade, die tijdens de bouw wordt veroorzaakt aan de openbare bestraling, paden, 
riolering, beplanting, etc. voor rekening van de aanvrager door de gemeente zal worden hersteld. 

3. Ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen verdient het aanbeveling alvorens met de 
grondwerkzaamheden te beginnen contact op te nemen met KLIC (Kabels- en Leidingen 
Informatiecentrum), per telefoon 0800-0080 per fax 088-1832050 of per email kllc@kadaster.nl Het 
KLIC kan aangeven waar zich ondergronds kabels en leidingen bevinden. Voor nadere informatie 
bezoek www.kadaster.nl/kl!c: 

Bezwaarclausule 
Ingevolge artikel 6.1 van de Wabo treedt een beschikking krachtens die wet in werking met ingang 
van de dag na bekendmaking. Wij wijzen u E!r op dat belanghebbenden ·(waaronder ook u) op grond 
van artikel 6:7 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van 
bekendmak!Og van deze (weigering) omgevingsvergunning daartegen bij ons een bezwaarschrift in 
kunnen dienen. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De omgevingsvergunning 
zal in het Streekblad bekend worden gemaakt. . •· · 

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden wel de 
voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 
150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen Indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is  wel dat dan ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Het verzoek kan ook digitaal worden Ingediend bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.n!/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. e�n omschrijving van het besluit waartegen tiet bezwaar Is gericht; 
d. de gronden van het bezwaar. . 

De omgevingsvergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. 
Indien u reeds gebruik maakt van deze omgevingsvergunning, voordat definitief is komen vast te 
staan dat de vergunning niet meer kan worde!l vernietigd op grondslag van een door een 
belanghebbende krachtens de Wet tegen de verlening van deze omgevingsvergunning ingesteld 
bezwaar of beroep, handelt u daarmee op eigen risico en kunt u bij daadwerkemke yemietjqjog 
achteraf van de omgevingsvergunning, de gemeente in geen enkel opzicht aansprakelijk houden. 
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