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1 BESLUIT 
1.1 Wij hebben besloten tot verlening van een ontgrondingsvergunning aan: 

- innogy Windpower Netherlands B.V., Grote Voort 247, 8041 BL te ZWOLLE. 
- Deze ontgrondingsvergunning is verleend voor het ontgronden van (gedeelten van) de 

percelen ten behoeve van de aanleg en verbreding van de toegangswegen voor 
Windpark N33 – Deelgebied Eekerpolder 2 zoals aangegeven in bijlage 2 van de aan dit 
ontwerpbesluit toegevoegde tekeningen. 

1.2 De ontgrondingswerkzaamheden waarop deze vergunning betrekking heeft dienen: 
- overeenkomstig de aan deze vergunning verbonden voorschriften (zie paragraaf 2 van 

deze vergunning ) uitgevoerd te worden; en, 
- overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen uitgevoerd te worden. Het 

betreft de navolgende bijlagen: 
o Bijlage 1: Toelichting ontgronding hoofdaanvraag (079201766-A) 

d.d. 16 december 2016 
o Bijlage 2: Overzichtstekening Eekerpolder (kenmerk WPE-VO-0-DES-P-100 – 

vA-001 t/m vA-004); 
o Bijlage 3: Maatregelkaart prov. Groningen (kenmerk WPE-VO-0-DES-P-

240_Prov Groningen - vA-001 t/m vA-003); 
o Bijlage 4: Grondstromenkaart (kenmerk WPE-VO-0-DES-P-100 

Grondstromenplan – vA-001 t/m vA-003); 
o Bijlage 5: Grondbalans (C05058.000221 Windpark Eekerpolder) d.d. 16-12-

2016; 
o Bijlage 6: Dwarsprofiel WT24.ZWW (kenmerk WPE-VO-0-DES-C-

110_principeprofielen – vA-W05) 
o Bijlage 7: Dwarsprofiel Toegangsweg (kenmerk WPE-VO-0-DES-C-

110_principeprofielen – vA-W04); 
o Bijlage 8a: Archeologisch onderzoek Windpark N33 (ArcheoPro, kenmerk 15-

193, concept 07-01-2016); 
o Bijlage 8b: Archeologisch onderzoek – Archeologisch rapport 15119 - Windpark 

N33 (ArcheoPro, kenmerk 15-220, concept 25-071-2016); 
o Bijlage 8c: Onderzoek Archeologie - Inventariserend veldonderzoek (ArcheoPro, 

kenmerk 15-220, concept 22-12-2016); 
o Bijlage 9: Geotechnisch onderzoek Windpark N33 te Meeden (Wiertsema & 

Partners - kenmerk VN65312-1 – R44537 – 5 augustus 2016); 
o Bijlage 10: Geotechnisch advies Windpark N33 Deelgebied Eekerpolder te 

Meeden Toegangswegen  (Wiertsema & Partners - kenmerk 
VN65312-2 – R45110 – 20 september 2016); 

o Bijlage 11: Overzicht grondeigenaren (Arcadis - kenmerk: 079202002- d.d. 13 
december 2016) 

o Bijlage 12 Verhardingsadvies (memo Arcadis Zeewoldsterweg Mesttransport 
d.d.. 4-10-2016) 

o Bijlage 13 Machtingsformulier vergunning aanvraag d.d. 12 december 2016 
o Bijlage 14: Notitie: Verkenning noodzaak compensatie natuur voor Windpark N33 

(Pondera Consult, kenmerk: 15-134/16.01567/HeiPr, d.d. 16-06-2016) 
1.3 Als de inhoud of strekking van één of meerdere van deze bijlagen niet overeenstemt met de 

inhoud van deze vergunning, dan is de inhoud van deze vergunning leidend en bindend; 
1.4 Deze vergunning vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan 

geen gebruik gemaakt is; 
  



 

  

1.5 Een afschrift van dit ontwerpbesluit is verzonden aan: 
- innogy Windpower Netherlands B.V., Grote Voort 247, 8041 BL ZWOLLE; 
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, 

Postbus 2, 9649 ZG MUNTENDAM; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Aquapark 5, 

9641 PJ  VEENDAM; 
- De Staat (Rijksvastgoedbedrijf), Korte Voorhout 7, 2511 CW  ‘S-GRAVENHAGE; 
- Staatsbosbeheer, regio Noord, Leonard Springerlaan 23, 9727 KB GRONINGEN; 
- N.V. Waterbedrijf Groningen, Griffeweg 99, 9723 DV  GRONINGEN; 
- Enexis B.V. Winschoterdiep 50, 9723 AB  GRONINGEN; 
- N.V. Waterbedrijf Groningen, t.a.v. de heer H. Walraven, Postbus 24, 
- 9700 AA  GRONINGEN; 
- GasUnie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD  GRONINGEN. 

  



 

  

2 VOORSCHRIFTEN 

ALGEMEEN 
De contactgegevens van de toezichthouder van de provincie zijn: 
Emailadres: Secretariaat-OM@provinciegroningen.nl 
Postadres: Toezichthouder O&M, Postbus 610, 9700 AP  Groningen 
 
Van de vergunninghouder wordt verwacht dat zij bij het gebruik van de vergunning de nodige 
zorgvuldigheid jegens derden in acht neemt.  
 
Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
2.1 Start van de werkzaamheden. 

- De startdatum van de werkzaamheden dient tenminste tien werkdagen voor aanvang van 
de werkzaamheden schriftelijk (per post en/of per e-mail) te worden gemeld aan de 
toezichthouder. 

2.2 Aanwezigheid vergunning. 
- Een exemplaar van dit besluit dient gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op 

het terrein aanwezig te zijn en op eerste vordering van personen belast met handhaving 
en toezicht te worden getoond. Een exemplaar van andere ten behoeve van de 
werkzaamheden verleende vergunningen of ontheffingen, dient op het werk aanwezig te 
zijn en op eerste vordering aan de toezichthouder te worden getoond. 

2.3 KLIC-meldingen en aanwezige infrastructuur 
- De vergunninghouder dient tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden 

door middel van een "KLIC-melding" na te gaan of er zich binnen het invloedsgebied van 
de uit te voeren ontgronding kabels, buizen of leidingen bevinden. 

- Als er zich in het te ongronden terrein nutsleidingen bevinden, is het zaak dat de 
vergunninghouder tijdig met de eigenaar en beheerder daarvan overleg pleegt over de in 
acht te nemen veiligheidsnormen en eventueel te maken werkafspraken. 

- De vergunninghouder is verplicht vooraf overleg te plegen met derden, die rechten, 
werken of eigendommen hebben in of op het te ontgronden terrein. 

- Indien dit het geval is, moet de wijze van uitvoering van de ontgronding ter plaatse van 
die kabels, buizen en/of leidingen vooraf tussen de vergunninghouder en het (nuts)bedrijf 
in een bindende regeling worden vastgelegd. 

 
Een afschrift van bovenbedoelde regelingen moet de vergunninghouder zenden aan de Provincie 
Groningen, afdeling Omgeving & Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen, (Secretariaat-
OM@provinciegroningen.nl). Deze regelingen moeten gedurende de uitvoering van de 
werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn, zodat ze kunnen worden getoond aan personen die 
aangewezen zijn voor het toezicht en/of opsporing. 
 
De contactgegevens van de toezichthouder van de provincie zijn: 

- Emailadres: Secretariaat-OM@provinciegroningen.nl; 
- Postadres: Toezichthouder O&M, Postbus 610, 9700 AP   GRONINGEN. 
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WERKZAAMHEDEN 
2.4 De plaats van eventuele (tijdelijke) gronddepots c.q. de percelen waarin het af te voeren zand  

wordt verwerkt, alsmede de hoeveelheid hiervan, dient met de toezichthouder te worden 
afgestemd. De vergunninghouder bevestigt het resultaat van deze afstemming tenminste tien 
werkdagen voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk of per email aan de 
toezichthouder; 

2.5 De opnamen van objecten i.v.m. het kunnen aantonen van eventuele optredende schade door 
de werkzaamheden, dient minimaal tien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan 
de toezichthouder te worden overlegd; 

2.6 De ontgraving mag niet dieper worden doorgezet dan 1,0 m –mv, uitgezonderd de 
terreingedeelten waar buisledingen zijn voorzien; 

2.7 Het werkterrein moet in ordelijke staat worden gehouden. 

ARCHEOLOGIE 
2.8 Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden archeologische grondsporen en/of 

archeologische vondsten worden aangetroffen, dan dienen de (graaf)werkzaamheden 
onmiddellijk te worden gestopt en dient contact opgenomen te worden met de provinciaal 
archeoloog van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering van de provincie 
Groningen op telefoonnummer 050-3164462 of via het mailadres: 
archeologie@provinciegroningen.nl. De werkzaamheden mogen pas worden hervat, nadat de 
aanwijzingen van de provinciaal archeoloog zijn opgevolgd. 

VOLTOOIING WERKZAAMHEDEN 
2.9 Binnen een maand na voltooiing van de werkzaamheden (c.q. de vergunde 

ontgrondingswerkzaamheden en de ingevolge deze vergunning na de ontgronding te realiseren 
afwerking en terreininrichting) worden alle gegevens benodigd voor het in beeld brengen van de 
gerealiseerde situatie verzameld. Deze gegevens dienen te worden verwerkt in een 
revisietekening inclusief hoogtekaart en de terreininrichting. 

2.10 Binnen twee maanden na voltooiing van de werkzaamheden: 
- wordt schriftelijk of per email aan de toezichthouder gemeld dat de werkzaamheden 

voltooid zijn; 
- worden de in voorschrift 2.9 bedoelde gegevens schriftelijk of per email aan de 

toezichthouder toegestuurd; 
2.11 De toezichthouder beoordeelt na ontvangst van de melding bedoeld in voorschrift 2.10 of de 

werkzaamheden overeenkomstig deze vergunning zijn voltooid. De toezichthouder deelt de 
uitkomst van zijn beoordeling binnen een redelijke termijn schriftelijk aan de vergunninghouder 
mede. 

NIET VOLLEDIG UITVOEREN VAN DE WERKZAAMHEDEN 
2.12 Indien de vergunninghouder het voornemen heeft om de ontgrondingswerkzaamheden niet 

volledig uit te voeren, dan dient hij de toezichthouder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of 
per email op de hoogte te brengen. Daarbij deelt de vergunninghouder het volgende mede: 

- de reden van het niet volledig uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden; 
- de afwerking en terreininrichting die hij voornemens is na beëindiging van de 

ontgrondingswerkzaamheden te realiseren. 

mailto:archeologie@provinciegroningen


 

  

2.13 Naar aanleiding van de in voorschrift 2.12 bedoelde melding bepaalt het college van 
Gedeputeerde Staten de afwerking en de terreininrichting die vergunninghouder ter plaatse na 
beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden dient te realiseren, alsmede de termijn 
waarbinnen hij dat dient te doen. 

2.14 Binnen een maand na voltooiing van de werkzaamheden met betrekking tot de door het college 
bepaalde afwerking en terreininrichting worden alle gegevens benodigd voor het in beeld 
brengen van de gerealiseerde situatie verzameld. Deze gegevens dienen te worden verwerkt in 
een revisietekening inclusief hoogtekaart en de terreininrichting; 

2.15 Binnen twee maanden na voltooiing van de afwerking en terreininrichting:  
- wordt schriftelijk of per email aan de toezichthouder gemeld dat deze werkzaamheden 

voltooid zijn; 
- worden de in voorschrift 2.14 bedoelde gegevens schriftelijk of per email aan de 

toezichthouder toegestuurd. 
2.16 De toezichthouder beoordeelt na ontvangst van de melding bedoeld in voorschrift 2.15 of de 

werkzaamheden overeenkomstig het door het college van Gedeputeerde Staten bepaalde zijn 
voltooid. De toezichthouder deelt de uitkomst van zijn beoordeling binnen een redelijketermijn 
schriftelijk aan de vergunninghouder mede. 

NAZORG 
2.17 De vergunninghouder dient: 

- nazakkingen in het terrein en taluds van de te graven sloten, alsmede uitspoeling 
hiervan, te herstellen als dit plaatsvindt; 

- maatregelen te nemen voor herstel dan wel verbetering van de ontwatering en/of 
- afwatering; 

2.18 De in voorschrift 2.17 bedoelde verplichting vangt aan: 
- op het moment waarop de toezichthouder op grond van voorschrift 2.10 aan de 

vergunninghouder mededeelt dat de werkzaamheden overeenkomstig deze vergunning 
zijn voltooid; of, 

- op het moment waarop de toezichthouder op grond van voorschrift 2.14 aan de 
vergunninghouder mededeelt dat de werkzaamheden overeenkomstig het door het 
college van Gedeputeerde Staten bepaalde zijn voltooid; 

2.19 De in voorschrift 2.17 bedoelde verplichting vervalt na afloop van een termijn van  twee jaar na 
aanvang van de verplichting zoals bedoeld in voorschrift 2.18. 

VERKOOP/RECHTSOPVOLGING 
Indien de vergunninghouder de ontgronde, c.q. de nog te ontgronden percelen verkoopt, dan dient hij 
de koper te verplichten tot het naleven van de voorschriften van dit besluit, alsmede tot het opnemen 
van eenzelfde verplichting bij verkoop door de koper aan een derde. Binnen een maand na verkoop 
van het terrein moet hiervan melding worden gedaan aan Gedeputeerde Staten, c.q. moet een 
wijziging van de tenaamstelling van dit besluit worden aangevraagd. 
  



 

  

3 TOELICHTING OP HET BESLUIT 

PROCEDUREGEGEVENS 
3.1 Aanvraag vergunning 
Op 23 december 2016 hebben wij de aanvraag (met bijlagen) van zowel Windpark N33 - Deelgebied 
Eekerpolder 1 en Windpark N33 – Deelgebied Eekerpolder 2 per emailbericht ontvangen van innogy 
Windpower Netherlands B.V. 

o Windpark N33 - Deelgebied Eekerpolder 1 betreft het aanleggen van tijdelijke uitgangswegen, 
verbreding van bestaande wegen en het aanleggen van nieuwe permmantente 
toegangswegen noodzakelijk voor de bouw van de windurbines. 

o Windpark N33 - Deelgebied Eekerpolder 2 betreft het aanleggen van nieuwe toegangswegen 
noodzakelijk voor de bouw van de windurbines. 

Het aanvraagformulier voor de ontgrondingsvergunning voor Windpark N33 Deelgebied Eekerpolder 2 
is ondertekend op 22 december 2016 door de heer J. Bosma. De aanvraag heeft betrekking op het 
(gedeeltelijk) ontgronden van 3 percelen, zoals in onderstaande tabel weergegeven: 
 

Kadastrale aanduiding eigendom 

Meeden F 10 
Meeden F 11 
Meeden F 1595 

 

H.H. ten Have 
Provincie Groningen 
Staatsbosbeheer 

 

 
Bij de aanvraag zijn de onder 1.2 genoemde bijlagen gevoegd. Deze aanvraag is gebaseerd op de 
Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Op grond van deze 
wetgeving (artikel 3 en artikel 8 lid 2 van de Ontgrondingenwet) zijn Gedeputeerde Staten (GS) van 
Groningen het bevoegd gezag voor deze vergunning. 

BESLUITVORMING EN COÖRDINATIE 
In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef 
en onderdeel c, van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat betekent dat de besluiten die 
nodig zijn voor Windpark N33 gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 
gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op 
grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure neergelegd in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
met toepassing van de bijzondere regels neergelegd in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met 
artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 
Dit ontwerpbesluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Windpark N33. Daarom is ook op dit 
besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZ heeft een gecoördineerde 
voorbereiding van de besluiten voor Windpark N33 bevorderd. Onderhavig besluit is samen met de 
andere besluiten als volgt voorbereid: 

- Op 23 maart 2017 is op grond van artikel 9d, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 het 
onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt voorbereid en bekend 
gemaakt;  

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp van het besluit gepubliceerd in de 
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en 
regionale dagbladen; 

- op [datum] is het ontwerp van het besluit door de minister van EZ aan innogy Windpower 
Netherlands B.V. gezonden; 



 

  

- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de 
gemeente Menterwolde, de gemeente Oldambt en de gemeeente Veendam. 

De periode van terinzagelegging is vermeld in de kennisgeving bij dit besluit. Tijdens deze periode kan 
een ieder zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit indienen bij: 

- Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt windpark N33, Postbus 248, 2250 AE VOORSCHOTEN 
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
wordt dit ontwerpbesluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. 
Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen 
en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en 
beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd. 

DOEL EN AANLEIDING VAN DE ONTGRONDING 
3.2 Het doel van de voorgenomen ontgronding 
Het doel van de ontgronding is het aanleggen of verbreding van aanvoerwegen ten behoeve van 
Windpark N33 – Deelgebied Eekerpolder 2. 
3.3 De aanleiding van de voorgenomen ontgronding 
De aanleiding betreft de vereiste vergunning op grond van de Ontgrondingenwet en de 
Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016. Windpark N33 ligt in de provincie Groningen in de 
gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam. Het ligt aan weerszijden van de rijksweg N33, tussen 
Veendam in het zuiden, de A7 in het noorden, Zuidbroek in het westen en Scheemda in het oosten.  
De overige nabijgelegen dorpskernen zijn Zuidbroek, Muntendam, Meeden, Westerlee en Wildervank. 
Windpark N33 bestaat uit vier deelgebieden, Vermeer Noord, Vermeer Midden, Vermeer Zuid en 
Eekerpolder, met in totaal 35 windturbines. Het totale plangebied van Windpark N33 heeft een 
oppervlakte van circa 3,9 hectare. De oppervlakte van de te ontgronden terreingedeelten bedraagt 
ongeveer 2,3 hectare. innogy Windpower Netherlands B.V. ontwikkeld 20 van de 35 windturbines. 15 
windturbines worden ontwikkeld onder de naam Windpark N33 – Deelgebied Eekerpolder. De overige 
20 windturbines behoren tot de andere drie deelgebieden respectievelijk Vermeer Midden, Vermeer 
Zuid en Vermeer Noord. De initiatiefnemers van de vier deelgebieden werken samen voor de 
realisatie van Windpark N33 en stemmen de voorbereidingen samen af. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van de initiatiefnemers. 
 

Hoofdvestiging Adresgegevens 
  

Windpark Vermeer Noord B.V. Zuiderinslag 4 d Hoevelaken KvK 64531023 

Windpark Vermeer Midden B.V. Zuiderinslag 4 d Hoevelaken KvK 64530795 

Windpark Vermeer Zuid B.V. Zuiderinslag 4 d Hoevelaken KvK 64530817 

innogy Windpower Netherlands  B.V. Willemsplein 4 's-Hertogenbosch KVK 16065082 

 
Windpark N33 heeft een capaciteit van meer dan 100 MW opgesteld vermogen. Op basis van de 
Energiewet 1998 vallen dergelijke projecten onder de Rijkscoördinatieregeling. Het project moet 
planologisch mogelijk worden gemaakt met een ruimtelijk besluit. Bij de rijkscoördinatieregeling (RCR) 
kan dit met een rijksinpassingsplan gebeuren. Dit rijksinpassingsplan treedt bij vaststelling in de plaats 
van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Voor Windpark N33 - Deelgebied Eekerpolder 2 heeft 
een ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegen, alsmede ontwerpbeschikkingen voor Wabo bouw en 
milieu voor de windturbines, opstelplaatsen, inkoopstations en het transformatorstation, de Flora en 
faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Waterwet. Inmiddels zijn het inpassingsplan en de 
genoemde besluiten vastgesteld en liggen deze ter inzage. In de huidige fase worden vergunningen 
aangevraagd voor werkzaamheden die ten behoeve van de aanleg en exploitatie van het windpark 
moeten worden uitgevoerd. Onderdeel van deze werkzaamheden zijn ontgrondingen in verband met 
het aanleggen van nieuwe toegangswegen die noodzakelijk zijn voor de bouw van de windturbines. Bij 



 

  

deze ontgrondingen komt circa 41.000 m³ bodemmateriaal (zand, klei en veen) vrij. Er zal zoveel 
mogelijk met een gesloten grondbalans worden gewerkt en vrijkomende bodematerialen worden 
zoveel als het kan toegepast binnen het plangebied van het Windpark N33. Op basis van 
hoeveelheidsberekeningen wordt voor het aanleggen van de nieuwe toegangswegen voor Windpark 
N33 - Deelgebied Eekerpolder 2 in totaal 32.487 m3 bodemmateriaal ontgraven. De ontgraving blijft 
beperkt tot ongeveer 0,7 m –mv. In bijlage 3 zijn de betrokken wegen weergegeven. 
3.4 Adviezen naar aanleiding van de aanvraag 
Op 22 februari 2017 hebben wij de ontvangstbevestiging van deze vergunningsaanvraag verstuurd 
naar innogy Windpower Netherlands B.V. te Zwolle. De aanvraag met bijlagen hebben wij op dezelfde 
datum voor advies ook gestuurd aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Postbus 2, 

9649 ZG MUNTENDAM; 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Aquapark 5, 9641 PJ  VEENDAM; 
- Enexis B.V. Winschoterdiep 50, 9723 AB  GRONINGEN; 
- N.V. Waterbedrijf Groningen, t.a.v. de heer H. Walraven, Postbus 24, 9700 AA  GRONINGEN; 
- GasUnie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD  GRONINGEN. 
Wij hebben de genoemde instanties daarbij in de gelegenheid gesteld ons binnen vier weken na 
verzending van onze brief te adviseren. Wij hebben de volgende reacties ontvangen:  
- Het bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft in een eerder stadium gereageerd op onze 

adviesaanvraag voor de overige delen van Windpark N33 en deelt ons in haar brief met kenmerk 
Z04328/17-006595 van 6 februari 2017 mee dat: 
o voor de bij de vergunningaanvraag gevraagde waterpeilen in het gebied verwezen wordt 

naar bijlage 1. In bijlage 1 worden waterpeilen wel genoemd, maar hier worden 
grondwaterstanden behandeld en niet de oppervlaktewaterpeilen. Het waterschap heeft bij 
haar schriftelijke reactie een kaart toegevoegd met daarop de betreffende winter- en 
zomerpeilen die het waterschap in dat gebied hanteert. 

o Er zijn al contacten geweest met het waterschap over de onttrekking van grondwater ten 
behoeve van de bouw van de windturbines. Uit de eerste effectberekeningen bleek dat er in 
de directe omgeving van de turbines een aanzienlijke grondwaterstandsdaling plaats zou 
vinden. Er worden meerdere turbines gepland in de directe omgeving van kaden die in 
eigendom zijn van het waterschap. Grondwaterstandsdalingen kunnen grote effecten 
hebben op de stabiliteit van de kaden, het is daarom belangrijk om dit kort te sluiten met het 
waterschap. 

- Het Waterbedrijf Groningen laat ons in haar brief d.d. 28 februari 2017, kenmerk 2017-0861/c - 
zaaknummer 674503 weten, dat voor dit project binnen het aangegeven gebied waterleidingen 
liggen van hun bedrijf. Het tracé van de leidingen is aangegeven op een aan de brief 
toegevoegde tekening. Het Waterbedrijf Groningen verzoekt de initiatiefnemer om na te gaan of 
haar leidingen een mogelijk knelpunt vormen bij de uitvoering van uw werkzaamheden en 
verzoekt vroegtijdig hierover contact op te nemen. 

- De gemeente Menterwolde heeft geen reactie gegeven binnen de gestelde termijn van 
vier weken op ons schriftelijk verzoek van 22 februari 2016. Derhalve gaan wij ervan uit dat er 
vanuit de gemeente Menterwolde geen bezwaren zijn tegen voorgenomen ontgrondingen en zo 
nodig planologische medewerking wordt verleend. 

Van de overige aangeschreven instanties hebben wij geen reactie ontvangen. Op grond daarvan 
wordt aangenomen dat zij geen bezwaren hebben tegen de voorgenomen ontgronding. 
  



 

  

4 BELANGENAFWEGING 
4.1 Algemeen 
De voorgenomen werkzaamheden voor de aanleg en wijziging van de toegangswegen van de 
windturbines zijn aangemerkt als een ontgronding en vergunning-plichtig volgens onze 
Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016. 
4.2 Belang van de aanvrager bij ontgronding 
De ontgrondingsvergunning wordt aangevraagd voor de werkzaamheden in het kader van het 
aanleggen van nieuwe toegangswegen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van de 
windturbines van Windpark N33. 

BODEM 
Het vooronderzoek heeft in het tracé van de aan te leggen of de te verbreden wegen naar de 
geplande windturbinelocaties geen industriële of andere activiteiten aan het licht gebracht die geleid 
kunnen hebben tot bodemverontreiniging. Op basis van de bodemkwaliteitskaarten voldoet de 
verwachte bodemkwaliteit ter plaatse van de geplande windturbinelocaties aan de 
achtergrondwaarden. Ten behoeve van de vergunningsaanvraag is met dit vooronderzoek voldoende 
onderzoek uitgevoerd. 

GRONDBALANS 
De regels voor grondverzet zijn weergegeven in de Nota’s Bodembeheer van de gemeente. Met 
toepassing van deze regels kan grondverzet binnen de gemeente vrij plaatsvinden. Wanneer grond 
wordt afgevoerd buiten het beheerplan is onderzoek wellicht noodzakelijk. 

ARCHEOLOGIE 
Op alle te ontgronden locaties is, voor zover daar een archeologische verwachtingswaarde in het 
Rijksinpassingsplan is opgenomen, archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit 
onderzoek is geadviseerd om ter plaatse van Windpark N33 - Deelgebied Eekerpolder 
vervolgonderzoek uit te voeren. Het uitgevoerde vervolgonderzoek, waarbij het maaiveld zorgvuldig is 
afgespeurd naar oppervlaktevondsten, heeft geen relevante archeologische indicatoren opgeleverd. 
Ook in de gekarteerde zones geeft het onderzoek geen aanleiding tot het adviseren van (verder) 
archeologisch onderzoek in het tracé van de aan te leggen of te verbreden wegen. Er zijn derhalve 
geen archeologische belemmeringen ten aanzien van de geplande ontgrondingen. 

WATERHUISHOUDING 
Volgens de Bodemkaart van Nederland bevindt zich de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 
op minder dan 40 cm onder maaiveld in grote delen van het plangebied en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) zich dieper dan 80 cm onder maaiveld. Binnen het plangebied treedt er zowel 
kwel als infiltratie op. Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft schriftelijk gereageerd op ons verzoek om 
advies te geven op de voorliggende plannen. Het advies gaat voornamelijk in op noodzakelijke 
onttrekkingen voor de bouw van de turbines. Deze vergunning beperkt zich echter tot de 
ontgrondingen noodzakelijk voor het aanleggen van nieuwe toegangswegen. Gezien de marginale 
beoogde diepte van de ontgrondingen in dit kader zullen er geen grootschalige 
grondwaterstandsverlagingen noodzakelijk zijn waardoor eventuele gevolgen naar de omgeving als 
beperkt worden ingeschat. 

KABELS EN LEIDINGEN 
In het kader van de aanvraag van de ontgrondingenvergunning zijn de wettelijke adviseurs gevraagd 
advies uit te brengen op het plan. Dit is ook gedaan aan de leidingbeheerders, zoals de Gasunie, 
Enexis en het Waterbedrijf Groningen. Het Waterbedrijf Groningen heeft een schriftelijke reactie 
geven waarin wordt verwezen naar een tekening waarop haar leidingen in het gebied zijn aangegeven 
en een opsomming van voorwaarden. Zowel Gasunie als Enexis hebben geen aanleiding gezien tot 
het maken van opmerkingen. Omdat voorafgaand aan de uitvoering van het werk nog een KLIC-



 

  

melding wordt gedaan, is vooraf alle informatie over de ligging van eventuele ondergrondse kabels en 
leidingen op de graaflocatie bekend en zijn de evt. risico's bekend. 

NATUUR EN LANDSCHAP 
De nieuw aan te leggen wegen bevinden zich nagenoeg geheel in agrarisch akkerland. De te 
verbreden wegen zijn bestaande gemeentelijke wegen welke door hetzelfde agrarische gebied lopen. 
De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De 
wet geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 
faunawet en de Boswet. De Wet natuurbescherming verplicht vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen 
en activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en diersoorten. De aanvraag voor 
Windpark N33 is op soortbescherming getoetst door het ministerie van Economische Zaken. In het 
kader van het MER is het effect van het project geïnventariseerd op beschermde gebieden (o.a. 
Natura 2000, NNN en provinciaal beschermde gebieden, bijv. weidevogelgebieden) en op 
beschermde soorten (vogels en vleermuizen, overige fauna en flora). Geconcludeerd is dat significant 
verstorende effecten van Windpark N33 op de Natura 2000-gebieden in de omgeving en de 
kwalificerende soorten vogels van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied op voorhand met 
zekerheid zijn uit te sluiten. Er zijn weinig effecten te verwachten op beschermde gebieden, alleen 
verlies van areaal aan NNN, akkervogelkerngebieden en gebieden met natte en droge dooradering 
dient eventueel gecompenseerd te worden door elders gebieden aan te wijzen. Door deze eventueel 
benodigde compensatie is het netto-effect neutraal. De invulling van deze compensatie wordt in 
overleg met de provincie vormgegeven in het proces van de besluitvorming. Significante effecten op 
vogels, vleermuizen en overige soorten zijn uit te sluiten. Het aanleggen van de nieuwe 
toegangswegen heeft dientengevolge ook geen significant verstorend effect.  

AARDKUNDIGE WAARDEN 
De bodem bestaat in het uiterst noordelijke deel van het plangebied rond het Winschoterdiep uit 
kalkarme leek-/woudeerdgronden en kalkarme drechtvaaggronden. Meer ten zuiden daarvan bestaat 
de bodem uit weideveengronden op zand. De rest van het plangebied bestaat uit moerige 
podzolgronden, veldpodzolgronden en veengronden met een koloniaal dek. Bij het aanleggen van 
nieuwe toegangswegen zijn geen aardkundige waarden in het geding.  

RUIMTELIJKE ORDENINGSASPECTEN 
In het kader van het MER is het effect van het project geïnventariseerd op bestaande landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden, de herkenbaarheid van de opstelling, de mogelijkheid tot samenhang 
met andere windparken en het effect op de visuele rust. De beoordeling is ruimtelijk visueel, vanuit de 
waarnemer geredeneerd. De conclusie is dat de historisch bouwkundige waarden in het plangebied in 
fysieke zin niet wordt aangetast. Datzelfde geldt voor de overige fysieke cultuurhistorische waarden 
(historische geografie), zoals karakteristieke waterlopen, verkavelingen of groene linten. De 
windturbines gaan door hun afmeting wel de historische elementen en structuren in het bestaande 
landschap domineren. Echter door de schaal van de windturbines en positie boven het landschap, 
blijven de cultuurhistorische patronen leesbaar. De windturbines voegen een nieuwe laag aan het 
landschap toe, die de beleving van de historische laag beïnvloedt. De ontgrondingen noodzakelijk 
voor het aanleggen van nieuwe toegangswegen hebben een verwaarloosbare invloed op het totale 
ruimtelijke ordeningsaspect. 
 
Voor de realisatie is door de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en 
Milieu het Inpassingsplan Windpark N33 vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang 
met artikel 3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo’n geval een aanvraag 
niet aan het bestemmingsplan, maar aan het vastgestelde inpassingsplan moet worden getoetst. 
Nagegaan is of het aanleggen van de nieuwe toegangswegen in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is 
niet het geval. 
 



 

  

De Omgevingsvisie Groningen 2016 verzet zich evenmin tegen de voorgenomen ontgronding. 
Wij menen dat hiermee alle belangen op voldoende wijze zijn geborgd. 

5 CONCLUSIE NA BELANGENAFWEGING 
Ons is gelet op het bovenstaande niet gebleken van een weigeringsgrond die aan het verlenen van de 
gevraagde ontgrondingsvergunning in de weg staat. 

6 ONDERTEKENING 
 
 Hoogachtend, 
  Gedeputeerde Staten van Groningen, 
   Namens dezen:  
 
 
 
 
  A.J. Hoogerwerf 
  Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water 
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