Waarom windenergie?
Energieakkoord
Nederland werkt aan een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar
is. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14% van de energie in Nederland afkomstig
moet zijn van duurzame energiebronnen. Windenergie speelt een belangrijk rol in de overgang
naar duurzame energie, naast zonne-energie, biomassa en aardwarmte. Windenergie raakt
nooit op en biedt de basis voor een onafhankelijke toekomst. Duurzame energie zorgt er voor
dat Nederland minder fossiele brandstoﬀen nodig heeft.

Structuurvisie windenergie op land
Rijk en provincies hebben voor windenergie een doelstelling van 6000 MW windenergie op
land in 2020 afgesproken. Deze afspraken staan in de Structuurvisie Wind op land. Provincies
hebben in overleg met het Rijk 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote
windmolenparken op land.
In de provincie Groningen gaat het om gebieden bij de Eemshaven, Delfzijl en de N33 waar in
totaal 855,5 Megawatt vermogen windenergie opgesteld zal worden. Het gebied bij de N33 is
onder meer aangewezen op grond van de gunstige ligging nabij industrie en infrastructuur en
de windcondities ter plaatse.

Windpark N33
Het windpark N33 zal energie leveren aan meer dan 75.000 huishoudens en levert met
een indicatief vermogen van 120 MW een belangrijke bijdrage in de overgang van fossiele
brandstoﬀen naar duurzame energie. Daarnaast levert het windpark ook banen en
bedrijvigheid op. Zo draagt het bij aan de regionale economie.

Inzien van ontwerpbesluiten
Welke besluiten liggen ter inzage?
Van 30 september tot en met 10 november 2016 liggen de volgende stukken ter inzage.

Ontwerpbesluit
Inpassingsplan
MER
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Watervergunning
Nb-wetvergunning
Flora- en faunawetontheffing

Bevoegd Gezag
Ministerie van EZ en Ministerie van IenM
Gemeente Veendam – Windpark N33
deelgebied Vermeer Midden (YARD)
Gemeente Veendam- Windpark N33
deelgebied Vermeer Zuid (YARD)
Gemeente Menterwolde – Windpark N33
deelgebied Vermeer Noord (YARD)
Gemeente Menterwolde – Windpark N33
deelgebied Eekerpolder (RWE) (deels
grondgebied gemeente Oldambt)
Waterschap Hunze en Aa’s Windpark N33 deelgebied Eekerpolder
(RWE)
Provincie Groningen
Ministerie EZ - RVO

Waar kunt u de stukken inzien?
- Op deze informatiemarkt kunt u de stukken inzien.
- Alle stukken die ter inzage liggen zijn ook te vinden en te downloaden via
www.bureau-energieprojecten.nl onder Windpark N33.
- Ook zijn de stukken op papier in te zien bij het gemeentehuis in Veendam, 			
Muntendam en Winschoten (tijdens reguliere openingstijden).

Zienswijze indienen?
Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Vanaf 30 september tot en met 10 november 2016 kan iedereen schriftelijk en mondeling
zienswijzen indienen. U kunt dit op verschillende manieren doen.

Digitaal
Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via
www.bureau-energieprojecten.nl onder Windpark N33.

Schriftelijk
Uw reactie kunt u tot en met 10 november 2016 onder vermelding van
‘Windpark N33’ sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark N33
Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

Mondeling
U kunt uw zienswijze ook mondeling geven op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur,
telefoon (070) 379 89 79.

Tijdens de informatiemarkt
Er is een notulist aanwezig die uw zienswijze noteert.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Alle zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Bij het definitieve
besluit wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. Het besluit zal ter
inzage worden gelegd op dezelfde locatie als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen
en zal ook via de website bureau-energieprojecten.nl beschikbaar zijn. Een belanghebbende
die op het ontwerp van het besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dit
besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State.

Planning 2016-2017

Najaar 2016
Ontwerpbesluiten en ontwerpinpassingsplan (incl. MER) liggen
ter inzage
Inspraakperiode van
30 september tot en met
10 november 2016

4

2016

2017

Eerste kwartaal 2017
Definitief inpassingsplan en definitieve
vergunningen ter inzage.
[mogelijk instellen beroep
gedurende zes weken na het besluit]

2017

Ontwerpbesluiten

4-

Najaar 2017
(indien van toepassing)
Uitspraak Raad van State

Rollen en verantwoordelijkheden

Rijksoverheid
De Minister van Economische Zaken coördineert de rijkscoördinatieprocedure. Tijdens deze
procedure nemen de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een
ruimtelijk besluit, het inpassingsplan.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers die het project willen realiseren, zijn verantwoordelijk voor een goede
projectvoorbereiding en het (tijdig) aanvragen van alle benodigde vergunningen en
ontheffingen. De initiatiefnemers zijn YARD Energy en innogy Windpower Netherlands.
Het verlenen van vergunningen en ontheffingen (de zogenaamde uitvoeringsbesluiten)
blijft de verantwoordelijkheid van de overheden die bevoegd gezag zijn.
Voor de huidige fase van de vergunningenprocedures gaat het om de volgende besluiten:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
RVO verleent de Flora- en Faunawet ontheffing.

Provincie en gemeenten
De gemeenten Menterwolde en Veendam verlenen de omgevingsvergunningen.
De provincie Groningen verleent de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet.

Waterschap Hunze en Aa’s
Het waterschap verleent de vergunning op grond van de Waterwet.

