
Besluit tot partiële herziening van het inpassingsplan “Windpark N33”

De minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu,

OVERWEGENDE

dat de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu gezamenlijk op 16 februari
2017 het rijksinpassingsplan Windpark N33 (hierna: rijksinpassingsplan) hebben vastgesteld;

dat het vastgestelde rijksinpassingsplan ter inzage heeft gelegen van 17 maart 2017 tot en met 27
april 2017;

dat de beroepen gericht tegen dit besluit in behandeling zijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State;

dat het rijksinpassingsplan de bouw en exploitatie van het Windpark N33 (hierna: het windpark)
betreft met bijbehorende parkbekabeling, transformatorstations, en aansluiting op het
hoogspanningsnetwerk;

dat is gebleken dat voor de benodigde aanpassing van het transformatorstation Veendam een
maximale bouwhoogte van 15 meter nodig is daar waar in het inpassingsplan voor bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, een maximale bouwhoogte van 8 meter is opgenomen;

dat het onderhavige besluit beoogt voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, een maximale
•bouwhoogte van 15 meter toe te staan;

dat in het inpassingsplan 13 adressen zijn aangeduid als woning behorende tot de sfeer van de
inrichting;

dat het adres Jan Kokweg la een agrarisch bedrijfsgebouw zonder woonbestemming is en dit adres
daarom ten onrechte is aangeduid als woning behorend tot de sfeer van de inrichting;

dat het onderhavige besluit beoogt dit adres niet langer aan te duiden als woning in de sfeer van de
inrichting. Hierdoor worden in het onderhavige besluit 12 woningen aangeduid als woning in de sfeer
van de inrichting;

dat de partiële herziening van het rijksinpassingsplan voor de aanduiding van het bedoelde adres, en
voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in bijgaande planregels, toelichting
en verbeelding is neergelegd;

dat gelet op artikel 3.28, vijfde lid, Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald gedurende welke
termijn na vaststelling van het rijksinpassingsplan de gemeenten Menterwolde, Veendam en
Oldambt niet bevoegd zijn om voor de betrokken gronden een bestemmingsplan vast te stellen en
dat daarom gelet op de aard van de partiële herziening, deze termijn niet wordt gewijzigd;

GELET OP
het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 Wro en artikel 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht;



BESLUITEN

Artikel 1
Het plan met identificatienummer NL.IMRO.0000.EZ1pWPN33-3002 dat het inpassingsplan Windpark
N33 met identificatienummer NL.IMRO.0000.EZIpWPN33-3001 partieel herziet, vast te stellen,
waarmee het inpassingsplan op de volgende punten wordt gewijzigd:

a. het adres Jan Kokweg la wordt niet langer aangeduid als woning in de sfeer van de
inrichting.

b. Op pagina 49 en 52 van de plantoelichting wijzigt het daar genoemde aantal woningen dat
wordt aangeduid als woning in de sfeer van de inrichting van 13 naar 12.

c. Op pagina 49 van de plantoelichting vervalt de verwijzing naarJan Kokweg la.
d. Planregel 3.2 onder d komt te luiden: de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen

gebouwen zijnde, bedraagt 15 meter, met dien verstande dat demaximale bouwhoogte voor
bliksemafleiders 20 meter bedraagt.

e. Planregel 5.2 onder c komt te luiden: het bepaalde in sub a en b is niet van toepassing op het
bepaalde in artikel 3.2 en 4,1.2.

Artikel 2
Op grond van art. 3.8, vijfde lid, Wro treedt dit besluit in werking na afloop van de beroepstermijn.

‘s Gravenhage,
d.d. 91

DE MIN ISÏ’ER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
Namens deze,
A.F. Gaastra
Directeur-generaal Energie, Telecom en Markten

d.d ../ t/ ‘.
DE MINISTER VAN INFRASTRUI4R EN MILIEU _

Namens deze t
M.C.A. Blom
Directeur-generaal Rijkswaterstaa


