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O M G E V I N G S V E R G U N N I N G  (uitgebreid) 
Vergunning nummer: GV 28162  OLO3408751  verzenddatum:   
 
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam; 
Beschikkende op de aanvraag van: 
 
Windpark Vermeer B.V., per adres Maanlander 47 
te: 3824MN Amersfoort, 
 
ontvangen op 11-01-2018; 
 
om aan de Dalweg 12 /Wildervanksterdallen ter hoogte van de Jan Kokweg te Wildervank, 
 

• houtopstanden te vellen (artikel 2.2, lid 1, sub g Wabo); 
 
Procedure 
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 (Wro) van toepassing is.  
Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor windpark N33 gezamenlijk worden 
voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische 
Zaken en Klimaat(EZK) en 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 besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor windpark N33 en daarom is ook op dit 
besluit de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
 
De minister van EZ K heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor windpark 
N33 bevorderd en onderhavig besluit is als volgt voorbereid: 
 

- op …………. is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; 
kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen; 

- op ………… is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan Windpark Vermeer B.V. 
gezonden;  

-  het ontwerp van het besluit heeft van ……………….. tot en met ………………….. ter inzage gelegen bij 
de gemeente Veendam, de gemeente Midden Groningen en de gemeente Oldambt; 
 
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro worden dit 
besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt en doet de 
minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en 
regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers, grondeigenaren en beperkt 
gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd. 
 
 
 



 
 

2 
 

 
 
 
 

BESLUITEN 
 
gelet op het bepaalde in artikel 2.2,  artikel 2.18 en artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en de Bomenverordening 2013; 
 
Houtopstanden te vellen (artikel 2.2, lid 1, sub g Wabo) 
 
dat voor de aanleg van de toevoerweg naar WT 34 en WT 35  een aantal bomen dient te worden 
gekapt en deze bomen als gemeentelijke bomen op de groene kaart van de bomenverordening 
vermeld staan en daarom zijn beschermd en zonder Omgevingsvergunning niet mogen worden 
gekapt; 
 
dat in uitvoeringsmodule (mandje 2)van de Rijkscoördinatieregeling voor Windpark N33 reeds een 
Omgevingsvergunning voor het kappen is aangevraagd voor de kap van een aantal bomen in dit 
plangebied; 
 
dat in overleg met transporteurs van windturbine onderdelen is geconcludeerd dat er meer bomen 
gekapt dienen te worden; 
 
dat de voorliggende aanvraag voorziet in de kap van nog eens 14 bomen;. 
 
dat voorts in het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Pekela-Veendam (vastgesteld 24 oktober 2016) 
is aangegeven dat (monumentale) boombeplanting langs wegen gekoesterd moet worden en dit o.a. 
geldt voor de beplanting langs de Dalweg / Wildervanksterdallen;  
 
dat de kap van de bomen nodig is om windturbine onderdelen te kunnen vervoeren; 
 
dat de herplant van het zelfde aantal te kappen eiken wordt geëist, nadat deze toevoerweg is 
opgeruimd en deze herplant plicht  tevens in de vergunningsvoorwaarden is opgenomen; 
 
dat gelet op de tijdelijkheid van de toevoerweg en de herplant plicht geen aanleiding wordt gezien de 
vergunning niet te verlenen voor dit onderdeel; 
 
Zienswijzenprocedure 
dat zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij Bureau 
Energieprojecten, Inspraakpunt windpark N33 fase 3, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten; 
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OMGEVINGSVERGUNNING TE VERLENEN 
 
 
onder de, in de bijlage A  vermelde voorwaarden/voorschriften, en overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende, door of namens hen gewaarmerkte bescheiden. 
 
Datum besluit: 
 
burgemeester en wethouders van Veendam, 
 
 
 
Burgemeester 
S.B. Swierstra 

Secretaris 
A. Castelein 

 
 
 
Betaling leges 
Ingevolge de legesverordening van de gemeente Veendam is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
Omgevingsvergunning  leges verschuldigd. Er wordt  €141,35 in rekening gebracht, hiervoor wordt separaat een factuur toegezonden.   
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BIJLAGE  A     
 
Vergunning nummer: GV28162  OLO3408751 
Kapvergunning Vermeer Zuid UMD3 
 
 
Voorwaarden/voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning:  
van  : Windpark Vermeer B.V. 
locatie : nabij Rijksweg N33, aan de Dalweg 12 / Wildervanksterdallen ter hoogte van 

  de Jan Kokweg te Wildervank. 
 
 
Vellen houtopstanden 
 
- Voor het aantal eiken dat wordt gekapt wordt een herplant plicht opgelegd voor hetzelfde aantal. 

Deze te herplanten bomen dienen in het kader van het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Pekela-
Veendam voldoende robuust te zijn met een maat van 30-35 cm en te worden geplaatst langs de 
Dalweg / Wildervanksterdallen. Dit dient in overleg met de domeinbeheerder groen van de 
gemeente Veendam te geschieden, binnen een jaar nadat de tijdelijke toevoerwegen zijn 
verwijderd. 

 
- In het kader van de Wet natuurbescherming is het verboden tijdens het broedseizoen (richtperiode 

15 maart t/m 15 juli) bomen te vellen als hierbij nesten, holen of andere voortplantings- of vaste 
rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, worden 
verstoord. 
  

- Voorafgaand aan de kap dienen de bomen door een erkend en deskundig bureau te worden 
onderzocht op de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Een rapport hiervan dient vooraf aan 
de gemeentelijke groenbeheerder te worden overlegd ter beoordeling. 
 

- Er mag pas worden begonnen met de kap van de bomen, als de omgevingsvergunning en het 
inpassingsplan onherroepelijk zijn en als zeker is dat het bouwplan voor de windmolens en de 
aanleg van wegen daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. 

 
- Tijdens de uitvoering dienen voldoende verkeersmaatregelen te worden genomen om de 

veiligheid en gezondheid van verkeersdeelnemers te waarborgen. Eventuele 
wegafzettingen mogen alleen op de openbare weg worden geplaatst ter afsluiting van de 
kaplocatie. De wegafzettingen dienen door gecertificeerde, aangestelde en volgens de 
voorschriften geklede verkeersregelaars te worden bemand. Na afloop van de kap dienen 
de wegafzettingen direct te worden verwijderd. 
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