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Windpark Vermeer Zuid B.V. 

Zuiderinslag 4 d  

3871 MR  HOEVELAKEN 

 

Geachte heren, 

 

Bij schrijven van 17 mei 2017 (door ons ontvangen op 19 mei 2017) hebben  Yard energy  

development B.V. en Innogy Windpower Netherlands B.V.  namens de vier 

vergunninghouders van windpark N33, waaronder Windpark Vermeer Zuid B.V., een verzoek 

tot wijziging van een voorschrift ingediend van de op 28 februari 2017 verleende vergunning 

in het kader van de wet Natuurbescherming (verder: Wnb-vergunning) voor het oprichten en 

in werking hebben van het windpark N33.  

 

Uit het wijzigingsverzoek blijkt dat u voorstelt de uiterste indieningsdatum voor het indienen 

van het  monitoringsplan te wijzigen van uiterlijk drie maanden na vaststelling van de 

vergunning naar uiterlijk  een half jaar  voor de ingebruikname van het windpark. Hiermee 

wordt de indieningstermijn  voor het monitoringsplan gebiedsbescherming van de Wnb-

vergunning  gelijk  getrokken met de indieningstermijn die in de Wet natuurbescherming 

ontheffing  voor het windpark N33 (verder: Wnb-ontheffing) voor het monitoringsplan 

soortbescherming is opgelegd. U bent van oordeel  dat het duidelijker en gemakkelijker is om 

aan te sluiten bij de termijn uit de Wnb ontheffing, onder meer omdat het 

beoordelingsmoment van de beide monitoringsplannen dan dichter bij de ingebruikname van 

het windpark ligt en hierdoor meer inzicht bestaat in de relevante omstandigheden. 

Daarnaast geeft u aan dat momenteel beroepsprocedures lopen tegen  de besluiten  van 

windpark N33, wat kan betekenen dat mogelijk relevante wijzigingen optreden waarmee in 

de monitoringsplannen rekening dient te worden gehouden. 

 

Verder verzoekt u het indieningsmoment voor de monitoringsrapportages in de Wnb-

vergunning gelijk te stellen aan de termijn die hiervoor  in de Wnb-ontheffing is gesteld. Dit 

betekent dat de Wnb-vergunning zodanig zou moeten worden gewijzigd dat  de 

monitoringsrapportage dient te worden ingediend uiterlijk in december van het jaar volgend 

op het jaar dat gemonitord is,  in plaats van uiterlijk 1 maart volgend op het jaar waarin 

gemonitord is.  
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Beoordeling 

Ten eerste constateren wij  dat het indienen van het monitoringsplan minimaal een half jaar 

voorafgaand aan deingebruikstelling van het park geen nadelige consequenties heeft. De 

door u voorgestelde termijn is voldoende om voorafgaand aan  de operationele fase van het 

windpark  het plan te kunnen toetsen. 

Daarnaast zijn wij met u van oordeel dat het voordelen biedt de monitoringsplannen die 

voortvloeien vanuit de Wnb-ontheffing (soortbescherming) en vergunning 

(gebiedsbescherming) in onderling verband te kunnen beoordelen. Het gelijktrekken van de 

indieningstermijnen maakt dit mogelijk. 

  

Ten aanzien van het aanpassen van de indieningstermijn voor de monitoringsrapportages 

merken wij op dat wij het onwenselijk achten indien de resultaten van de monitoring  tot  tien 

maanden later aan ons ter beschikking wordt gesteld dan uit het huidige voorschrift volgt. 

Daarbij zien wij voor de verwerken van de monitoringsrapportages geen winst om deze gelijk 

te trekken met de monitoringsrapportages van de Wnb-ontheffing (soortbescherming).  

Wij wijzen het verzoek om de indieningstermijn voor monitoringsrapportages  uit de Wnb-

vergunning gelijk te trekken met de  termijn die gesteld is in de Wnb ontheffing dan ook af.   

 

Besluit 

Het verzoek om de indieningstermijn voor monitoringsrapportages te wijzigen wordt 
afgewezen. 
 
Voorschrift 15 wordt  als volgt gewijzigd:: 

15. Door of vanwege de vergunninghouder dient uiterlijk een half jaar  voorafgaand aan de 

ingebruikname van  windpark N33 een  monitoringsplan voor  aanvaringslachtoffers 

van/onder de soorten toendrarietgans en kleine zwaan te worden overgelegd. Dit 

monitoringsplan behoeft schriftelijke instemming van gedeputeerde staten. 

 

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

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Beroep 

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit, kunnen tegen 

dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift 

bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter 

inzage is gelegd. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 

hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit 

kan ook beroep instellen. Eenieder die beroep tegen het oorspronkelijke besluit heeft 

ingesteld wordt geacht ook beroep te hebben ingesteld tegen onderhavig wijzigingsbesluit1 

De indiener van het beroep tegen het oorspronkelijke besluit hoeft daarom geen beroep in te 

dienen tegen dit gewijzigde besluit. 

 

 

                              
1  artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 

 


