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Kennisgeving/bekendmaking Windpark N33 – fase 2, Ministerie van
Economische Zaken
Van vrijdag 6 oktober 2017 tot en met vrijdag 17 november 2017 liggen de besluiten ter inzage voor
Windpark N33 – fase 2. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen.

YARD Energy BV en innogy Windpower Netherlands BV 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.

Waarom dit windpark?
Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Om dit tegen te gaan stapt Nederland over op duurzame
energie: van fossiele bronnen zoals olie, kolen en aardgas naar schone energie uit wind, zon en
aardwarmte.
Het kabinet heeft met provincies en milieuorganisaties afspraken gemaakt om windparken op zee en
op land aan te leggen. Het voorgenomen windpark N33 maakt hier deel van uit, en levert een
belangrijke bijdrage aan de doelstelling om onze energievoorziening te verduurzamen.
Als het windpark gereed is dan voorziet het 75.000 huishoudens van elektriciteit.
De overstap naar duurzaam raakt ons allemaal. Onze huizen isoleren we beter, we koken minder op
aardgas en rijden vaker elektrisch. Nu is het aandeel duurzame energie in Nederland circa 6% en tot
2023 stijgt dit naar 16 procent. Zo volgt uit afspraken van 47 bedrijven, overheden en milieuorganisaties in het Energieakkoord.
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Besluitvorming
Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is gebeurd
door een inpassingsplan dat is vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en van
Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een aantal overige besluiten nodig. De voorbereiding van deze
ontwerpbesluiten gebeurt gelijktijdig met de procedure van het inpassingsplan. Dit verloopt in fasen,
onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken. Het inpassingsplan en zeven van de
overige besluiten zijn in fase 1 vastgesteld. Tegen het inpassingsplan en enkele van deze besluiten is
beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling zal te zijner
tijd hier uitspraak over doen.

Besluiten fase 2
Deze kennisgeving gaat over fase 2 van de besluitvorming en gaat om 23 besluiten op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening
Provincie Groningen 2016, de Spoorwegwet, de Waterwet en de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken.
De ontwerpen van de hierboven bedoelde besluiten in deze fase hebben van donderdag 13 april 2017
tot en met woensdag 24 mei 2017 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn vijf
unieke zienswijzen van vijf personen en organisaties naar voren gebracht, waarvan één is ingetrokken.
Onlangs zijn, rekening houdend met deze zienswijzen, de 23 overige besluiten genomen.
De besluiten op aanvraag worden op donderdag 5 oktober 2017 door de Minister van Economische
Zaken bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De besluiten op aanvraag worden ook
bekendgemaakt in de Staatscourant.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer van de ontwerpbesluiten in
deze fase kunnen nu beroep instellen tegen de besluiten.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 6 oktober 2017 tot en met vrijdag 17 november 2017 de besluiten en de onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens
reguliere openingstijden 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.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of
meer van deze besluiten 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 is zes weken en begint de dag na de start van de
terinzagelegging van de besluiten. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van
zaterdag 7 oktober 2017 tot en met vrijdag 17 november 2017. 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.
Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent
dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen
een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden
aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van
toepassing is.
U stuurt uw beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken
u vriendelijk om een kopie van uw beroepschrift te sturen aan:
Ministerie van Economische Zaken
Ter attentie van de directie WJZ (D passage 2)
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
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Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:
− de naam en het adres van de indiener;
− de dagtekening;
− een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;
− de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.
Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de
Raad van State u weten hoeveel dat precies is en wanneer en hoe u dat moet betalen.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over Windpark N33 vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar
aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, (070) 379 89 79.
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