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Woord vooraf 
 
Van vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018 lagen de ontwerpbesluiten 
ter inzage voor het project ‘WINDPARK N33 – FASE 4’. Een ieder kon naar aanleiding van de 
ontwerpbesluiten een zienswijze inbrengen.  
 
Wat gaat er gebeuren? 
Yard Energy BV en innogy Windpower Netherlands BV hebben het initiatief genomen om een 
windpark te realiseren in de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt. Het park bestaat 
uit 35 windturbines. De omvang van het windpark komt uit op ongeveer 120 MW, wat bijdraagt aan 
de doelstelling van de provincie Groningen van 855,5 MW. Het windpark levert dan groene stroom 
aan meer dan 75.000 huishoudens. 
 
Waarom is dit project nodig? 
Hoe we energie gebruiken, verandert. We stappen over van fossiele bronnen naar duurzame energie 
uit wind, zon en aardwarmte. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De 
doelstelling van het Kabinet is 14% hernieuwbare energie in 2020. Windenergie is een belangrijke 
vorm van energie om die doelstelling te bereiken. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- 
en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op 
land te realiseren. De afspraak is een onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in 
overleg met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 
100 MW. Het plangebied van Windpark N33 maakt daar deel van uit.  
 
Welke procedure wordt gevolgd? 
Op de besluitvorming over windplan N33 is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het 
inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in 
één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze 
procedure. Het inpassingsplan is al in een eerdere fase vastgesteld door de Minister van 
Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu. In deze fase werden vijf van de 
benodigde besluiten ter inzage gelegd. 
 
Zienswijzen 
Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 2 zienswijzen binnengekomen 
(waarvan 2 uniek). De zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- 
bundel downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl.  
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden 
met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 5 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht.  
 
Verdere procedure  
Bij de besluiten wordt aangegeven of en hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. Het moment 
waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-
aan-huis bladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Een belanghebbende die op het ontwerp 
van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

http://www.bureau-energieprojecten.nl/
http://www.bureau-energieprojecten.nl/


Kennisgeving Windpark N33 - fase 4 
Van vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018 liggen voor Windpark N33 de ontwerpbesluiten van fase 4 ter inzage.  
Iedereen kan gedurende deze termijn op de ontwerpbesluiten reageren door het indienen van een zienswijze. 

Wat gaat er gebeuren? 
Yard Energy BV en innogy Windpower Netherlands BV hebben het initiatief genomen om een wind
park te realiseren in de gemeenten MiddenGroningen, Veendam en Oldambt. Het park bestaat uit 
35 windturbines. De omvang van het windpark komt uit op ongeveer 120 MW, wat bijdraagt aan  
de doelstelling van de provincie Groningen van 855,5 MW. Het windpark levert dan groene stroom 
aan meer dan 75.000 huishoudens. 

Waarom is dit project nodig? 
Hoe we energie gebruiken, verandert. We stappen over van fossiele bronnen naar duurzame 
energie uit wind, zon en aardwarmte. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 
De doelstelling van het Kabinet is 14% hernieuwbare energie in 2020. Windenergie is een belang
rijke vorm van energie om die doelstelling te bereiken. Rijk, provincies, de wind energie sector en 
natuur en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan wind

energie op land te realiseren. De afspraak is een onderdeel van het Energieakkoord. De provincies 
hebben in overleg met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken 
van minimaal 100 MW. Het plangebied van Windpark N33 maakt daar deel van uit. 

Welke procedure wordt gevolgd? 
Op de besluitvorming over windplan N33 is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het inpas
singsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in  
één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze 
procedure. Het inpassingsplan is al in een eerdere fase vastgesteld door de Minister van Economische 
Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu. In deze fase worden vijf van de benodigde 
besluiten ter inzage gelegd. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken van vrijdag 16 november 2018 tot  
en met donderdag 27 december 2018 digitaal inzien op www.bureauenergieprojecten.nl.  
Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken  
op de volgende locaties: 
 gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW  Veendam; 
 gemeente MiddenGroningen, GorechtOost 157, 9603 AE  Hoogezand; 
 gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD  Winschoten. 

Hoe kunt u een zienswijze indienen? 
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u 
weten wat u vindt van de ontwerpbesluiten. U kunt hierbij denken aan: 
 Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
 Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
 Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
 Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten of de onderliggende 
stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. 

Voor belanghebbenden kan het indienen van een zienswijze belangrijk zijn voor mogelijke vervolg
stappen: alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een besluit heeft ingediend, kunt u later 
tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018. 
Dat kan op verschillende manieren: 
  Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureauenergieprojecten.nl onder ‘Windpark 

N33’. U krijgt dan per brief een ontvangstbevestiging. U kunt niet reageren per email.
  Per post door een brief te sturen naar  

Bureau Energieprojecten  
Inspraakpunt Windpark N33 fase 4  
Postbus 248  
2250 AE  Voorschoten  
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangst
bevestiging sturen. 

  Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en  
12.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor 
u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is. U vindt meer 
informatie over het privacybeleid op www.bureauenergieprojecten.nl. 

Wat is de verdere procedure? 
De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van  
de definitieve besluiten. 

De definitieve besluiten worden vervolgens ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd in de Staats
courant, in huisaanhuisbladen en op www.bureauenergieprojecten.nl. Op dat moment start  
de beroepstermijn. 

Wilt u meer weten? 
Meer informatie over Windpark N33 en alle bijbehorende stukken vindt u op:  
www.bureauenergieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau 
Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79. 



Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. De 
zienswijzen zijn vanaf pagina 7 opgenomen. 

Zienswijzen op ontwerpbesluiten ‘WINDPARK N33 – FASE 4’ 

Registratienummer Zienswijzenummer 
c2e-OB-0001 0001 
c2e-OB-0002 0002 

 



Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen 

Zienswijzen van organisaties op ontwerpbesluiten ‘WINDPARK N33 – FASE 4’ 

Zienswijzenummer Organisatie 
0001 DOKK Advocaten, AMSTERDAM, namens Stichting Platform Tegenwind N33, MEEDEN 

en 130 appellanten Windpark N33 
 



Zienswijze 0001 tot en met 0002 



Verzonden: Woensdag 19 december 201809:10 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N3 3 fase 4 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam: 
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  

Straat: Pedro de Medinalaan 
Huisnummer: 67 
Postcode: 1086 XP 
Woonplaats: AMSTERDAM 
Telefoonnummer: 0 20-8208310 
E-mailadres: amsterdam@dokk.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: DOKK Advocaten 
Mede namens: Zie bijlage 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Ja, zie bijlage. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, zie bijlage. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, zie bijlage. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja, zie bijlage. 

Reactie 

0001 



Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Windpark N33 fase 4 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Per post verzonden 

Tevens digitaal ingediend: 

https://respons.itera .nl/Form ui ie r /Wi ndpa rk%20N33%20fase%204 

Datum 19 december 2018 

Inzake Windpark N33 

Uw kenmerk. 

Onskenmerk LW/N33260417 

Betret1 · Zienswijze fase 4 besluiten 

Geachte dame, heer, 

Hierbij stuur ik u tijdig de zienswijze tegen de vierde fase besluiten van Windpark N33. 

Bijlage· 

DOKK 

OOY K Advocaten 

Pedro de Medinalaan 67 

1086 XP Amsterdam 

t 020 - 820 83 10 

f 020 - 416 04 96 

amsterdam@dokk.ni 

dokk.nl 

D1scla1mor. DOKK Advocaten 1s d� handelsnaam van DOKK Advocaten BV. statutalf gevestigd te Amsterdam in het handelsregister o�dor nr 681846G2. Alle dicns'.e" en andc•e werkzaaml>eden 
worden verncht krachtens een opdracht, geslote� met DOKK Advocaten BV. De aansprakelijkheid 1; beperkt tot �t bedrag volgens de algemene voorwaarden. althans dat 10 eer> voorkomend 
geval door de berososaansprakelijkhc1dsverzekeraar wordt uitgekeerd 
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DOK 

Zienswijze 

tegen besluiten fase 4 Windpark N33 

d.d. 15 november 2018 (Staatscourant, r. 64238) 



1 DOKK 

Zijne excellentie, geachte dame, heer, 

Partijen: 

1) Stichting Platform Tegenwind N33, gevestigd te  Meeden aan de   hierna te noemen "de Stichting" 

waarvan de statuten en uittreksel Kamer van Koophandel als bijlage 1 zijn bijgevoegd; 

2) De (rechts)personen die in het als bijlage 2 hierbij overgelegde overzicht zijn vermeld, met vertrouwelijkheidsclaim op hun 

NAW-gegevens; 

allen aan te duiden als "reclamanten" tenzij een afzonderlijke aanduiding gewenst, nuttig of noodzakelijk is, 

die woonplaats kiezen aan de Pedro de Medinalaan 67, 1086 XP Amsterdam ten kantore van de advocaat mr. dr.  . 

Reclamanten dienen een zienswijze In op de vergunningaanvragen en (ontwerp)besluiten van fase 4 van Windpark N33 in de 

gemeenten Veendam en Midden-Groningen, 

hierna: voorgenomen besluiten/plannen, en/of: de besluitvorming/de bestreden besluiten. 

De voorgenomen besluiten liggen tot en met 27 december 2018 ter inzage en daarop kan tijdens de periode van ter visielegging 

worden ingesproken bij zienswijze. 

2/28 
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STAATSCOURANT 15 november 

2018 

Officiële uitgave ven het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Kennisgeving Windpark N33 - fase 4, Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat 

Van vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018 liggen voor Windpark N33 de 
ontwerpbesluiten van fase 4 ter inzage. Iedereen kan gedurende deze termijn op de ontwerpbesluiten 
reageren door het indienen van een zienswijze. 

Kaart van Windpark N33 

Legenda 
• Windturbines 

Wat gaat er gebeuren? 

0 __ 1==-2 -3�=4 km 

Yard Energy BV en innogy Windpower Netherlands BV hebben het initiatief genomen om een 
windpark te realiseren in de gemeenten Midden-Groningen. Veendam en Oldambt Het park bestaat 
uit 35 windturbines. De omvang van het windpark komt uit op ongeveer 120 MW, wat bijdraagt aan de 
doelstelling van de provincie Groningen van 855,5 MW. Het windpark levert dan groene stroom aan 
meer dan 75.000 huishoudens. 

St11tsuunnt20l8 nr. 64238 15 november 2018 
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1 DOKK 

Waarom js dit project nodig? 

Hoe we energie gebruiken, verandert. We stappen over van fossiele bronnen naar duurzame energie 
uit wind, zon en aardwarmte. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. D e  
doelstelling van het Kabinet i s  14% hernieuwbare energie i n  2020. Windenergie is een belangrijke 
vorm van energie om die doelstelling te bereiken. Rijk. provincies, de windenergiesector en natuur- en 
milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te 
realiseren. De afspraak is een onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in overleg met 
het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het 
plangebied van Windpark N33 maakt daar deel van uit. 

W elke procedure wordt gevolgd? 

Op de besluitvorming over windplan N33 is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het in pas
singsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één 
gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze 
procedure. Het inpasslngsplan is al in een eerdere fase vastgesteld door de Minister van Economische 
Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu. In deze fase worden vijf van de benodigde besluiten 
ter inzage gelegd. 

Waar kunt u de stukken inzien 7 

U kunt de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken van vrijdag 16 november 2018 tot en 
met donderdag 27 december 2018 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt 
u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende 
locaties: 

gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam; 
gemeente Midden-Groningen, Gerecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand; 
gemeente Oldambt. Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten. 

Hoe kunt u een zienswi jz e indienen? 

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u 
weten wat u vindt van de ontwerpbesluiten. U kunt hierbij denken aan: 

Staan er naar uw m ening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
- Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
- Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten of de onderliggende 
stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. 

Voor belanghebbenden kan het indienen van een zienswijze belangrijk zijn voor mogelijke vervolg
stappen: alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een besluit heeft ingediend, kunt u later tegen 
dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 27 december 
2018. Dat kan op verschillende manieren: 

Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op wv.w.bureau-energieproject en.nl onder 'Windpark 
N33'. U krijgt dan per brief een ontvangstbevestiging. U kunt niet reageren per e-mail. 
Per post door een brief te sturen naar 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Windpark N33 fase 4 
Postbus 2 4 8  

2250 AE Voorschoten 
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een 
ontvangstbevestiging sturen. 

Voor het opnemeh van mondelinge zienswijzen kunt u op werkdagen tussen g.oo uur en 12.00 uur 
bellen met Bureau Energieprojecten vla t elefoonnummer 070 379 89 79. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor 
u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is. U vindt meer 
informatie over het privacybeleid op www.bureau-energieprojecten.nl. 

S1aatscoar111t2018 nr. 64238 15 november 2018 
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Wat is de verdere procedure? 

De o ntvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststel len van de definitieve 
besluiten. 

De definitieve besluiten worden vervolgens ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd in de 
Staatscourant. in huis·aan·huisbladen en op wwN.bureau-energieprojecten.nl. Op dat moment start de 
beroepstermijn. 

Wilt u meet weten? 

Meer inform atie o ver Windpark N33 en alle bijbehorende stukken vindt u op: www.bureau· 
energieprojecten.nl. Heeft u naar a anleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten 
bellen via telefoon nummer 070 379 89 79. 

Staatscour�nt 2018 nr. 64238 15 llovember 2018 
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1 Algemeen 

De vier ontwerpvergunningen zijn op onjuiste en onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en in zowel formele als materiële zin 

gebrekkig. Reclamanten betwisten dat aan de algemene c.q. bijzondere wetgeving is voldaan. Reclamanten vragen om herroeping 

van de ontwerpvergunningen. 

Reclamanten ontkennen en betwisten alle stellingen bij de bestreden besluiten. Niet behandeling van enig punt in de bestreden 

besluitvorming met stukken en bijgevoegde documenten die daarvan deel uitmaken, houdt vanzelfsprekend geen erkenning ervan 

in. 

Reclamanten zijn bereid hun stellingen door alle middelen rechtens, in het bijzonder door het overleggen van aanvullende 

deskundigenbevindingen voortvloeiende uit hetgeen In deze zienswijze is vervat, te bewijzen. Dit overigens onder protest tot 

gehoudenheid daartoe en uitsluitend indien en voorzover op hen enige bewijslast rust. In het bijzonder om het nader raadplegen 

en horen van deskundigen zal gelasting en benoeming ten laste van de Staat of overige overheid zo nodig in rechte worden 

verzocht. 

Ten behoeve van de zienswijze wordt hier herhaald en Integraal ingelast al hetgeen in zienswijze en beroepschrift tegen de eerste, 

tweede en derde fase besluiten van windpark N33 reeds naar voren is gebracht. Met betrekking tot het belang van reclamanten 

en de relativiteit verwijzen reclamanten naar de uitgebreide onderbouwing hiervan in hun zienswijze tegen de eerste fase 

besluiten. 

De zienswijze is gericht tegen het gehele besluit en alle onderdelen daarvan, tenzij expliciet is aangegeven dat met aangeduide 

onderdelen wordt ingestemd wat niet zo is. Alle argumenten die worden genoemd bij dit beroep moeten worden geacht te zijn 

ingebracht bij alle stellingen die in dit beroep worden ingenomen en conclusies die worden getrokken, niet slechts in verband met 

de paragraaf waarin deze zijn vervat. 

Hierna wordt eerst in algemene zin ingegaan op de omissies, onjuistheden en onzorgvuldigheden met betrekking tot de 

ontwerpvergunningen. Vervolgens zullen de voorgenomen besluiten afzonderlijk, afgebakend per wet en type, besproken worden. 

Omdat de vergunningaanvragen deels overeenkomen, zullen delen van de zienswijze van reclamanten over de 

vergunningaanvragen eveneens hetzelfde zijn zodat hun daartegen gerichte grieven onoverkomelijk gelijk zijn. Voor de volledigheid 

worden deze delen toch genoemd en betwist door reclamanten op alle essentiële delen. 

RCR 

Op 25 maart 2017 neemt de minister een besluit 'voor de coördinatie van drie van de (ontwerp)besluiten van fase 4'.1 Dit is in 

de Staatscourant gepubliceerd, nummer 159808. Echter, het is praktisch en tijd-technisch onmogelijk dat dit coördinatiebesluit 

op onderhavige ontwerpvergunningen ziet. Ook ziet het coördinatiebesluit niet op alle ontwerpbesluiten op grond waarvan 

deze ontwerpvergunningen worden verleend. Deze vier afzonderlijke ontwerpvergunningen vallen niet onder de 

Rijkcoördinatieregeling van Windpark N33 en dienen door middel van de reguliere voorbereiding procedure te worden 

vergund, zonder dat rechtsinstanties worden overgeslagen. 

1 https://www. rvo. n 1/ subsidi es-regeli nge n/b u rea u-energiepro jecten/lo pende-pro jecte n/wi n d parken/wind pa rk-n33/fase-4. 
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In maart 2017 was het bevoegd gezag nog niet op de hoogte van deze aanvragen. De aanvragen dateren van juni/juli 2018, ná 

25 maart 2017. Bovendien wordt bij fase 3 al gesproken over 'de puntjes op de i zetten'.2 Deze vierde fase was kennelijk niet 

doordacht in de snelheid van het opeens toch doorzetten van dir park wat jaren niet rendabel bleek. 

Door het domweg vergeten zijn van vereiste vergunningen of kwalijk het te nonchalant negeren van alle hobbels en 

belemmeringen te doorgang van dit park te midden van zoveel risico's zoals weke, mobiele en bevende bodem, is deze fase 

feitelijk niet gecoördineerd met de andere fasen van besluitvorming van Windpark N33. 

De besluiten die op 25 maart 2017 zijn aangewezen, zien niet op de besluiten van onderhavige vergunningen in 'fase 4'. Volgens 

het coördinatiebesluit worden de volgende besluiten aangewezen als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en 

onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening: 

a. het besluit als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, en 8 tweede lid, van de Ontgrondingenwet; 

b. het besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken; 

c. het besluit als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Spoorwegwet. 

Het besluit coördineert niet de activiteiten die zien op de Waterwet en de Wabo, waaraan onderhavige ontwerpvergunningen 

o.a. ten grondslag liggen. Zonder (volledig) coördinatiebesluit is er geen sprake van coördinatie en is het niet aan Bureau 

Energieprojecten om namens de minister van EZK de kennisgeving, terinzagelegging en logistieke zaken te verzorgen. Deze 

vier ontwerpvergunningen kunnen niet door middel van de Rijkscoördinatieprocedure volgens voornemen worden 

vastgesteld. 

Bevoegdheid gemeente Veendam 

Het is voor reclamanten onduidelijk waarom gemeente Veendam het voornemen heeft deze vergunningen te verlenen, nu zij 

zich uitdrukkelijk tégen Rijksinpassingsplan Windpark N33 keert en ook één van de appellanten is in het verzet tegen het 

windpark (fase 1 besluit). Door deze ontwerpomgevingsvergunning, werkt zij mee aan verwezenlijking van noodzakelijke 

voorzieningen voor het windpark. Als de gemeente weigert, kan de minister de bevoegdheid naar zich toetrekken. Hieraan 

zitten veel procedurele en staatsrechtelijke consequenties verbonden, wat tijd kost. Als het ministerie van EZK deze vergunning 

zou verlenen, worden de behandelrechten door het Rijk geïnd in plaats van door de gemeente zelf. Het is voor reclamanten 

onduidelijk wat de positie, beweegredenen en/of (machteloze) houding van gemeente Veendam hierin is. De gang van zaken, 

wettelijke bepalingen en juridische procedure is zowel op zich als in samenhang, tegenstrijdig en onnavolgbaar. Er is sprake 

van een ernstige aantasting van het vertrouwensbeginsel, géén rechtszekerheid en mogelijk misbruik van bevoegdheid door 

de minister en/of gemeente Veendam. 

2 https://www.windparkn33.ni/nl/home/nleuws. 
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MER 

Er dient een nieuwe MER te worden opgesteld. Veel onderzoeken uit het gedateerd MER van het lnpassingsplan N33 zien niet 

op de activiteiten van deze ontwerpvergunningen, terwijl er wel aanzienlijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn door 

de grootschaligheid en aard van de te verrichten activiteiten. De aanleg, bouw en realisatie als elektrische werken - zoals 

bekabeling voor transport en correcte aansluiting op het bestaande elektriciteit netwerk - zorgen voor milieueffecten zoals 

aantasting van biodiversiteit, gezondheid van de mens, fauna, flora, bodem, water, licht, landschap, veiligheid en archeologie. 

De onderzoeken uit het MER Windpark N33 door Pondera van 12 januari 2016 zijn in hoofdzaak beperkt tot de realisatie van 

35 windturbines, niet de bijbehorende werken: 

landschap: het onderzoek naar de landschappelijke inpassing van bijlage 3 van het MER: 'Landschapsvisie Windenergie De 

Veenkoloniën' neemt als uitgangspunt slechts de realisatie van de windturbines. Bijbehorende werken worden in het 

onderzoek niet bij de beoordeling betrokken; 

natuur: de natuurtoetsen richten zich enkel op de realisatie van windturbines en de daarbij behorende 

aanvaringsslachtoffers. Er is geen aandacht voor het grondverzet door de aanleg van wegen en bekabeling en welke invloed 

dit zal hebben op de flora en fauna; 

bodem: voor de realisatie van het windpark zal grondverzet plaatsvinden, waarbij grond (en mogelijk ook asfalt en 

onderliggend funderingsmateriaal) wordt ontgraven, hergebruikt, toegepast en/of afgevoerd. Bij dergelijke 

werkzaamheden is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Ook hierbij is enkel als uitgangspunt genomen het oprichten 

van windturbines en de eventuele gevolgen daarvan op de bodem. Hierbij is géén rekening gehouden met de aanleg van 

kabels en inkoopstations; 

water: aanpassingen in het watersysteem zijn in het MER niet specifiek onderzocht, omdat dit zou onderzocht worden bij 

dé watervergunning in de eerste fase: 'De vergunningen uit de afzonderlijke waterbeheerwetten zijn gebundeld tot één 

vergunning: de watervergunning.'3 Het tegendeel is echter het geval, want inmiddels zijn er maar liefst zés aanvullende 

watervergunningen aangevraagd. Deze aanvullende vergunningen zijn niet in het MER onderzocht. Bij de 

watervergunningen is een Aanmeldingsnotitie MER opgesteld, echter van het besluit om geen MER procedure te 

doorlopen hebben reclamanten geen kennis van kunnen nemen. 

Voor deze vier ontwerpvergunningen, in samenhang, geldt een MER-plicht nu het oude MER niet voldoet. De besluiten hebben 

belangrijke gevolgen voor het milieu. De oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark staat in Kolom D 22.2 van 

het besluit m.e.r. Ook de aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding staat in Kolom D 24.2 

van het besluit m.e.r. Ontwerpvergunningen 1 en 2 zien op een middenspanningskabel die een hoogspanningsleiding kruist op 

meerdere plekken. Hiermee is er sprake van wijziging van een ondergrondse hoogspanningsleiding. 

Indien en voor zover sommige MER onderzoeken wel gericht zijn op onderhavige activiteiten, zijn deze onderzoeken verouderd 

en achterhaald. Het MER is januari 2016 gepubliceerd en de onderzoeken die eraan ten grondslag liggen, zijn in sommige 

gevallen zelfs van jaren daarvoor. Zoals de rechtbank Noord-Brabant overweegt, mag een verouderd MER niet ten grondslag 

worden gelegd wanneer het niet meer voldoende actueel is. Nu het MER ten tijde van de zitting méér dan drie jaar oud is, gaat 

3 MER, p. 229. 
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het bevoegd gezag uit van een onvolledig toetsingskader. Door uit te gaan van een verouderd MER is geen vereiste aandacht 

gegeven aan de actuele plaats van de activiteiten en de cumulatie met andere (eventueel nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen. 

Het is niet zonder meer aannemelijk dat de ontwikkelingen rondom de locatie van de geplande activiteiten gedurende meer 

dan vijf jaren volkomen hebben stilgestaan.4 

Externe veiligheid 

Ten aanzien van de externe veiligheid maken reclamanten zich ernstig zorgen over een aantal zaken: 

Recent maakt geoloog Harry Huisman algemeen bekend dat de samenstelling van de bodem in Groningen en Noord

Drenthe zo onvoorspelbaar dat bouwers moeten beseffen waar ze aan beginnen. Een groot project in de stad 

Groningen heeft hierdoor al zeer veel vertraging opgelopen wat extra kosten met zich meebracht. 5 De situatie wordt 

volgens de geoloog voortdurend onderschat. Ook geoloog Peter van der Gaag slaat alarm over de grondwaterstand 

in Groningen. Die is volgens hem ernstig verstoord door de aardbevingen van de laatste jaren.6 Zeer recent is ook 

gebleken dat de Nederlandse bodem sneller zakt dan verwacht.7 Daarbij blijkt dat de Groningse bodem het méést 

zakt van heel Nederland.8 

Boven- en ondergrondse leidingen 

Met betrekking tot de externe veiligheid wijzen reclamanten op het omvangrijk stelsel van (explosief, hogedruk) 

aardgas-, brandstof-, stikstofleidingen en (hoogspanning) kabeltracés. Bij de aanleg en verbreding van wegen, de 

aanleg van extra elektriciteitskabels ook onder water- en spoorwegen moet zeer zorgvuldig rekening gehouden 

worden met deze aanwezige risico objecten, die zelfs op een aantal plekken worden gekruist. Er is hierdoor een reëel 

risico dat windmolens worden gebouwd in een zeer instabiel gebied, wat de kans op gebreken van de windmolens 

aanzienlijk en/of onaanvaardbaar vergroot. 

Het valt op dat er niet consequent een KLIC-melding is gedaan in de vergunningen. Indien er wél een KLIC-melding 

is gedaan worden geen consequenties aan de uitkomsten verbonden. Daarnaast moeten alle netbeheerders vanaf 

1 juli 2019 werken op basis van nieuwe technische vereisten voor het opslaan van hun gegevens (centraal of 

decentraal).9 Uit de vergunningen blijkt niet dat aan deze nieuwe eisen is/of kan worden voldaan. 

Met de uitbreiding van de Stikstoffabriek in Zuidbroek zullen er bovendien nóg meer leidingen komen voor onder 

andere stikstof- en waterstoftransporten (geconcentreerd binnen de contouren van het windpark N33). Het 

veiligstellen van de nationale energievoorziening zou een hoge prioriteit moeten hebben, vooral de mogelijke 

4 Rechtbank Oost-Brabant 18 mei 2018, ECLl:NL:RBOBR:2018:2431. 
5 https://www.rtvnoord.nl/n ie uws/200486/Waa rom-ging-het-mis-met -Ring-Zuid-De-bodem-wordt -voort durend-onderschat. 
6 http://www. rtvnoo rd. n l/n ieuws/16 7696/Geoloog-G ron dwate rpei 1-G ron ingen-stl jgt -schrik barend-door -aardbevingen. 
7 https://nos.nl/1/2260006. 

8 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/2 015 76/G ron i ngse-bode m-daa lt -het-meest-va n-N ederla nd. 
9 https://www.klicwin.net/Starterskit_webpages/LinkedDocuments/LinkedDocuments/GWW%2005%2018%20KLICWIN.pdf. 
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domino-effecten tussen (ondergrondse) mijnbouwcalamiteiten, gevolgen van extreem weer en de kwetsbare 

energieopslag met leidingen zouden onder een vergrootglas moeten liggen. 

Risicokaarten 

De aanwezige risico's die nu door initiatiefnemers in de beoordeling zijn meegenomen, worden gebaseerd op 

gegevens van de website risicokaart.nl. Reclamanten stellen dat deze gegevens onvoldoende zijn onderzocht en 

onzorgvuldig zijn meegenomen bij de beoordeling. Alleen 'relevante' kabels staan op de risicokaarten weergegeven. 

Er bevinden zich dus veel meer leiding- en kabeltracés in het plangebied, dan staan weergegeven op risicokaart.nl. 

Seismische activiteiten 

De windturbines bevinden zich geheel of gedeeltelijk binnen het gebied, dat mogelijk aardbevingen zal ondervinden. 

Bij een aantal reclamanten is sprake van aardbevingsschade. Het MER heeft in bijlage 8d van het MER, in circa 2 a4, 

onvoldoende onderzocht wat de kans op een aardbeving is. Met name nu het gebied blijft veranderen is het 

noodzakelijk dat er onderzoek gedaan wordt en blijft worden. Ook het SodM kan zwaardere aardbevingen binnen 

het gebied niet uitsluiten.10 

In een advies van een werkgroep met vooraanstaande deskundigen zijn volgens een KNMI-model magnitudes tot 

5.0 te verwachten vanuit Froombosch of Siddeburen,:1 dus hoog-riskant aardbevingsgevaar dichtbij het Windpark 

N33 en niet meer alleen komend uit de omgeving Zeerijp. 

Deze beoordelingen zijn niet meegenomen in het MER van Windpark N33, omdat reclamanten uit eigen verkregen 

WOB-stukken ter kennis is gekomen dat Pondera ten tijde van het opstellen van het MER geen informatie 

beschikbaar was, over wat de verhoging van de faalkans van windturbines zal zijn als gevolg van de kans op 

aardbevingen zoals voorkomend in Groningen: 'Hierdoor is het niet mogelijk om een eventueel verhoogde kans op 

aardbevingen in te voegen in de berekeningen. De faalkans wordt gebaseerd op faalcasuïstiek van bestaande 

windturbines en niet op voorspellingen of inschattingen van het toekomstig risico. Pondera neemt uit communicatie 

oogpunt een stuk tekst in het MER op over gevolgen van aardbevingen op windturbines; er wordt geen berekening 

of beoordeling gedaan:12 

Mijnbouwactiviteiten 

Mijnbouwactiviteiten, zoals gaswinning en zoutwinning, zijn een belangrijk thema in het gebied. In de gemeente 

Veendam wordt zout gewonnen, wat daarmee ook van invloed kan zijn op het naastgelegen plangebied. Het SodM 

concludeert recent nog dat het zoutwinningsbedrijf Nedmag te Veendam te weinig rekening houdt met de risico's 

10 http://www.rtvnoord.ni/nieuws/193373/SodM-denkt-aan-tijdelljke-versterking-maar-sluit-zwaardere-aardbevingen-niet-uit. 
11 Rapportage werkgroep Maatgevende aardbevingsbelasting voor de industrie, 4 november 2016, p. 46. 
12 Zie bijlage: Productie 21J. 
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op de lange termijnl3 en het bedrijf mag daarom geen nieuwe putten meer boren.14 Het risico op sinkholes en 

milieuvervuiling is té groot. Zoutwinning vormt daarmee een groot risico en vormt daarmee een toetsingskader in 

het kader van deze vergunningen, aangezien de derde fase toeziet op de realisatie van (park)infrastructuur ten 

behoeve van de aanleg en exploitatie van het windpark. 

In april 2018 is er nog sprake van een lek, waardoor er miljoen liters pekelwater en diesel in de bodem zijn gelekt bij 

een zoutwinningsput van Nedmag in Tripscompagnie.15 Op 14 november 2018 is langs de Noorderweg in Veendam 

de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA) gesprongen.16 Als gevolg daarvan wil Nedmag onderzoek naar zwaar 

verkeer over de weg die druk uitoefenen op de leiding. De gemeente Midden-Groningen waarschuwt zelfs verkeer 

voor het verzakken van wegen.17 Daarnaast is er mogelijk sprake van nóg een andere lekkage van een smeerpijp van 

Nedmag tussen Veendam en Scheemda, die onmiskenbaar door het plangebied moet lopen.18 

Schuifruimte 

De vergunningen voor individuele windturbines (in de eerste fase verleend) gaan uit van flexibele locaties met een 

bandbreedte van 15 meter, waardoor de exacte locatie van de kabels nog niet bepaald kunnen worden. Reclamanten missen 

een dergelijke flexibele aanduiding in deze vergunning, en stellen dat de onderliggende rapporten deze eventuele wijziging in 

locatie onvoldoende in acht nemen, en dat daardoor de rapporten onzorgvuldig zijn, en niet ten grondslag kunnen liggen aan 

deze vergunning. De vergunning had niet verleend mogen worden. 

Financieel-economische haalbaarheid 

Voor de bestreden besluiten is 'de schatting van de kosten nog niet bekend'. Laten staat dat de geschatte kosten 0 bedragen. 

Reclamanten zetten reële vraagtekens bij de economische uitvoerbaarheid van het plan. Deze discutabele financieel

economische uitvoerbaarheid kan leiden tot vernietiging van het bestreden besluit, als het bevoegd gezag op voorhand in 

redelijkheid had moeten inzien dat het project niet kan worden uitgevoerd.19 Dat is hier het geval, temeer nu het aannemelijk 

is dat niet aan de vereisten van de SDE+ is voldaan en er voor initiatiefnemers mogelijk geen dekking is van de 'onrendabele 

top'. 

Eigendomssituatie 

Ten behoeve van de onderhavige aanvragen blijft voor reclamanten twijfelachtig, in elk geval niet verifieerbaar c.q. objectief 

controleerbaar óf, en zo ja welke - noodzakelijkerwijze alle - grondeigenaren toestemming hebben verleend. Zonder kenbare en 

deugdelijke bevestiging van alle perceeleigenaren, zowel private als publieke, ontkennen en betwisten reclamanten bij gebrek aan 

13 http://www.dvhn.ni/groningen/SodM-Nedmag-en-AkzoNobel-moeten-b1j-zoutwinning-beter-om-toekomst-denken-23230723.html. 
14 https://www.rtvnoord.ni/nieuws/197977/SodM-Nedmag-mag-geen-nieuwe-putten-boren-bij-Veendam-update. 
15 https://www.rtvnoord.ni/nleuws/201608/Miljoenen-liters-pekelwater-weggelekt. 
16 https://www.nedmag.ni/nieuws/status-gesprongen-afvalwater\eiding. 

17 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/197988/Gemeente-Midden-Groningen-waarschuwt-verkeer-voor-verzakkende-wegen. 

18 https://hetstreekblad.nl/2018/11/20/pvhn-stelt-vragen-over-mogelijke-lek-in-de-smeerpijp-van-nedmag. 
19 O.a. ABRS 1 augustus 2018, ECLl:Nl:RVS:2018:2544. 
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wetenschap daaromtrent dat er rechtens vereiste overeenstemming met grondeigenaren Is bereikt, waardoor de 

ontwerpvergunningen niet kunnen worden vastgesteld. 

Machtiging 

In het machtigingsformulier is de heer van Pondera Consult gemachtigd om de aanvraag in te dienen namens 

aanvrager. Reclamanten kunnen de gemachtigde van Enexis niet terugvinden in het uittreksel. Het is daarom niet uitgesloten 

dat de aanvraag op grond van het voorgaande is verricht door een niet daartoe gemachtigd persoon. Zonder rechtsgeldige 

machtiging heeft het bevoegd gezag de aanvragen ten onrechte in behandeling genomen. Bovendien is het zeer opmerkelijk 

dat het formulier op 28 maart 2018 door de heer is ondertekend, terwijl Enexis het formulier pas op 7 juni 2018 

heeft ondertekend. 

Ecologie 

Ten aanzien van de natuurtoets en ecologie in het algemeen moeten reclamanten opmerken dat enkele zaken onvoldoende 

zijn onderzocht of in ieder geval zeer twijfelachtig zijn. 

Het Hof van Justitie heeft zeer recent uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).20 Het stikstofbeleid moet 

aan strikte voorwaarden voldoen om hiermee te voorkomen dat er in strijd wordt gehandeld met de Habitatrichtlijn. Dit zou 

kunnen betekenen dat het PAS moet worden aangepast of nader onderbouwd, en hierover moet de Afdeling zich eerst 

uitspreken. De Nederlandse overheid doet, naar verluidt, nu eerst, althans voorlopig niets met het arrest, terwijl er grote 

vraagtekens kunnen worden gezet bij de juridische houdbaarheid bij het PAS. Deze onzekerheid moet ook ten grondslag aan 

onderhavige vergunningverlening liggen, omdat de voorgaande vergunningverlening, waaronder fase 3, van Windpark N33 is 

getoetst aan het rekenmodel AERIUS. 

Bovendien gaat de uitspraak van het Hof van Justitie niet enkel over het PAS, want het kan ook uitgelegd worden ten aanzien 

van andere wet- en regelgeving. De Habitatrichtlijn heeft immers eenzelfde strekking als bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn water 

(Richtlijn 2000/60/EG), hierna: KRW. Reclamanten stellen met een beroep op het Wezer-arrest dat sprake is van een 

achteruitgang van de ecologische toestand en dat dus het bevoegd gezag daarmee in strijd handelt met de KRw.2122 De 

zekerheid dat er geen sprake is van een ecologische achteruitgang is onvoldoende onderbouwd, bijvoorbeeld via een passende 

beoordeling. 

Het plangebied valt onder een beschermd grondwaterlichaam (Zand Eems)23 als bedoeld in artikel 2 van de KRW. Uitgaande 

van het arrest mag er geen verslechtering plaatsvinden. Uit voormeld arrest volgt verder dat verweerder bevoegd en verplicht 

20 Hof van Justitie 7 november 2018, ECLl:EU:C:2018:882. 
21 https://www.trouw.nl/ groen/ nederland-negeert-het-stikstofa rrest--a 52 3a 790/. 
22 Hof van Justitie 1 juli 2015, ECLl:EU:C:2015:433. 
23 https://publicwiki .deltares.nl/display/GWLN L/. 
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is dit standpunt van reclamanten volledig inhoudelijk te toetsen aan de KRW, los van enige bevoegdheid van de waterschappen 

op grond van de Waterwet. 

Stikstoffabriek 

Uit stukken die de overheid heeft vrijgegeven op grond van de WOB24 blijkt dat het ministerie van Economische Zaken op 7 

september 2016 heeft aangegeven dat er sprake is van een 'ruimtelijk conflict'25 tussen beide projecten die vallen onder de 

Rijkscoördinatieregeling (RCR). Hierbij wordt aangegeven dat de inpassing qua ruimtelijke inpassing,26 veiligheid en 

rlsiconormering27 goed op elkaar afgestemd moet worden. De redenering dat bij een calamiteit met een windturbine de 

installatie het 'liefst'28 niet geraakt moet worden landt in ieder geval bij reclamanten niet in goede aarde. 

Verder blijkt uit de WOB-stukken dat al op voorhand is voorzien dat de aankondiging van de uitbreiding van stikstoffabriek 

Zuidbroek de locatie van het windpark zou bemoeilijken. 

Op 9 februari 2018 wordt bekend gemaakt dat de stikstoffabriek in Zuidbroek uitgebreid gaat worden.29 In de toelichting op 

de uitbreiding wordt al melding gemaakt van het feit dat de gebieden van beide besluiten {de uitbreiding van de 

stikstofinstallatie en het besluit met betrekking tot het windpark N33) elkaar overlappen.30 De toelichting pretendeert 

vervolgens dat de vergunning voor de bouw en exploitatie van fase 2 en 3 (en sinds kort ook fase 4) niet strijdig zijn met het 

voorbereidingsbesluit en daarom niet aangehouden zijn. Reclamanten weten niet op basis waarvan deze conclusie getrokken 

is en bij gebrek aan wetenschap daaromtrent betwisten ze deze stelling. Reclamanten moeten constateren dat de ruimtelijke 

inpassing door middel van lobby is vastgesteld, terwijl reclamanten zich ernstig zorgen maken over hun woon-, leef-, en 

werkomgeving. 

24 https://www. rl jksove rh eid. n 1/ documenten/web-verzoeke n/2017 /04/2 6/besi uit-op-wob-verzoe k-over-u itbrei ding-sti ksto fca paciteit. 
25 Document 17. 

16 Document 66a, p. 40. 

27 Document 17. 
18 Document 63a. 

29 https://zoek.offlcielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-7102.html. 
30 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/docu ments/N L.IMR0.0000.EZvb 16STIKSTOFG R-3001/t_N L.1 MRO .0000.EZvb 16STIKSTOFGR-3001.pdf. 
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Il Vergunningen 

1. Omgevingsvergunning 1 

Reclamanten betwisten de voorgenomen verlening van Omgevingsvergunning 1 in ontwerp door gemeente Veendam. De 

omgevingsvergunning ziet op aan het aanleggen van een middenspanningskabel vanuit Windpark N33 naar de locatie van de 

HS/MS stations in Meeden en Veendam. 

Het voornemen is onvoldoende gemotiveerd, in strijd met de vereiste zorgvuldigheid, égalité, redelijkheid, rechtszekerheid en 

evenredigheid. Reclamanten constateren dat de ontwerpvergunning op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dient te 

worden heroverwogen c.q. herroepen. 

Af,vijking van het bestemmingsplan 

De kabeltracés vallen niet binnen de grenzen van het Rijksinpassingsplan. De aanleg van laag- en middenspanningskabels als 

specifieke activiteit wordt ook niet geregeld in de vigerende ruimtelijke plannen, dus zijn daarmee in strijd. 31 

Er is géén sprake van een deugdelijke ruimtelijke onderbouwing. Er wordt niet voldaan aan de eisen waaraan de 

omgevingsvergunning moet voldoen ex artikel 5.20 Bor jo. 3.1.6 Bro jo. 3.3.1 lid 1 Bro. De eisen die volgens deze artikelen 

gelden voor de toelichting van een plan, zijn ook van overeenkomstige toepassing op de goede ruimtelijke onderbouwing van 

deze ontwerpomgevingsvergunning. In de ruimtelijke onderbouwing moet o.a. worden ingaan op: 

de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen die de activiteit heeft voor de waterhuishouding (3.1.6 lid 1 sub b 

Bro); 

inzicht in de (economische) uitvoerbaarheid van de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd (3.1.6 lid 

1 sub f Bro); 

beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden in de grond aanwezige of te 

verwachten monumenten rekening is gehouden (3.1.6 lid 5 sub a Bro); 

beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de overige waarden van de in het plan begrepen grond en de 

verhoudingen tot het aangrenzende gebied (3.1.6 lid 5 sub b Bro); 

een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde milieukwaliteitseisen 

bij het plan zijn betrokken (3.1.6 lid 5 sub c Bro); 

de ligging en de afmetingen van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige terreinen die 

gelegen zijn binnen een zone van een nieuwe weg (3.3.1. lid 1 sub a Bro). 

De ruimtelijke onderbouwing voldoet op deze punten derhalve niet aan de daaraan te stellen eisen. Er is niet voldaan aan deze 

wettelijke verplichtingen. De aanvraag is onvolledig en het ontwerpbesluit onzorgvuldig. In redelijkheid kan de 

omgevingsvergunning niet worden verleend. 

31 Toelichting op de aanvraag, p. 4. 
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Indien en voor zover voor een onderbouwing aansluiting wordt gezocht bij het MER van het lnpassingsplan Windpark N33, is 

er sprake van verouderde en achterhaalde onderzoeksrapporten (van in sommige gevallen met dan vijf jaar oud) die niet zien 

op de vergunde activiteiten. 

Archeologie 

Een van de voorschriften betreft archeologische vondsten: ondanks dat het verrichte onderzoek nergens binnen het 

plangebied aanleiding geeft tot het adviseren van archeologisch vervolgonderzoek, blijft onverminderd van kracht dat indien 

bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden 

aangetroffen, hiervan direct melding dient te worden gemaakt bij het bevoegd gezag conform de Erfgoedwet 2016, artikel 

5.10 en 5.11. 

Reclamanten missen voorschriften die aangeven dat de graafwerkzaamheden in dat geval onmiddellijk en afdwingbaar per 

direct zouden moeten worden gestopt. Hierbij moet ook het voorschrift worden gegeven dat medewerkers die 

graafwerkzaamheden uitvoeren voldoen aan de gewenste, vereiste en benodigde expertise om archeologische waarden te 

kunnen onderscheiden. 
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2. Omgevingsvergunning 2 

Reclamanten betwisten het onwerpbesluit van gemeente Midden Groningen. De omgevingsvergunning ziet op aan het 

aanleggen van een middenspanningskabel vanuit Windpark N33 naar de locatie van de HS/MS stations in Meeden. 

Het voornemen is onvoldoende gemotiveerd, in strijd met de vereiste zorgvuldigheid, égalité, redelijkheid, rechtszekerheid en 

evenredigheid. Reclamanten constateren dat de ontwerpvergunning op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dient te 

worden heroverwogen c.q. herroepen. 

Afwijking bestemmingsplan 

De kabeltracés vallen niet volledig binnen de grenzen van het Rijksinpassingsplan. Volgens de aanvraag is 'de aanleg van laag

en middenspanningskabels als specifieke activiteit in het algemeen niet geregeld in de vigerende ruimtelijke plannen. De aan 

te leggen bekabeling ten behoeve van de aansluiting van de windparken kan derhalve dus ook worden aangelegd op gronden 

waar de onderliggende bestemmingsplannen gelden.' Het ontwerp besluit stelt bloot dat het aanleggen van kabels niet in strijd 

is met de bestemmingsomschrijvingen van de bestemmingsplannen 'Buitengebied' en 'Dorpen Menterwolde' omdat het 

aanleggen van een ondergrondse kabel geen strijdigheid met de bestemmingen veroorzaakt. Dit wordt door reclamanten 

ontkend en betwist. Ter onderbouwing verwijzen zij met name naar de paragraaf externe veiligheid hierboven. 

De aanvraag zelf ziet op afwijking van een ander bestemmingsplan (enkelbestemming bos) dan waar de gemeente vanuit gaat. 

Het is voor reclamanten onduidelijk hoe dit mogelijk is. Deze gang van zaken wekt de indruk dat de gemeente van een andere 

locatie uitgaat dan initiatiefnemers, wat het besluit onzorgvuldig maakt. 

De ruimtelijke onderbouwing voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Er is niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen. 

De aanvraag is onvolledig en het ontwerpbesluit onzorgvuldig. In redelijkheid kan de omgevingsvergunning niet worden 

verleend. 

Indien en voor zover voor een onderbouwing aansluiting wordt gezocht bij het MER van het lnpassingsplan Windpark N33, is 

er sprake van verouderde en achterhaalde onderzoeksrapporten (van in sommige gevallen met dan vijf jaar oud) die niet zien 

op de vergunde activiteiten. 

Voorschriften 

Reclamanten missen de voorschriften die wel door gemeente Veendam aan ontwerpvergunning 1 zijn gesteld. Bijvoorbeeld, 

niet uitsluitend: 

dat vooraf aan de werkzaamheden een Klic melding dient te worden gedaan, waarbij consequenties worden gesteld 

afhankelijk van de uitkomst; 

een verwijderings-/sanerings-/sloopplicht. Onduidelijk is of kabels die niet meer in gebruik zijn na ongeveer 15 jaar 

(lengte van de SDE+ subsidie, indien deze verleend wordt), dienen te worden opgeruimd. Wanneer de werken zich 

ongebruikt in de omgeving bevinden, druist dit in tegen het doelmatig gebruik van de vergunningen en worden 

belangrijke wettelijke beschermingsdoelstellingen geschonden; 
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dat de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering dienen in overeenstemming te zijn met C.R.O.W.

publicatie 96b, Verkeersvoorzieningen bij werk in uitvoering; 

dat schade die door het leggen, hebben, onderhouden en verwijderen van de kabels direct of indirect aan eigendommen 

van derden wordt aangebracht of ontstaat, geheel voor rekening van de eigenaar van de kabels is; 

Archeologie 

Een van de voorschriften betreft archeologische vondsten: ondanks dat het verrichte onderzoek nergens binnen het 

plangebied aanleiding geeft tot het adviseren van archeologisch vervolgonderzoek, blijft onverminderd van kracht dat indien 

bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden 

aangetroffen, hiervan direct melding dient te worden gemaakt bij het bevoegd gezag conform de Erfgoedwet 2016, artikel 

5.10 en 5.11. 

Reclamanten missen voorschriften die aangeven dat de graafwerkzaamheden in dat geval onmiddellijk en afdwingbaar per 

direct zouden moeten worden gestopt. Hierbij moet ook het voorschrift worden gegeven dat medewerkers die 

graafwerkzaamheden uitvoeren voldoen aan de gewenste, vereiste en benodigde expertise om archeologische waarden te 

kunnen onderscheiden. 
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3. Watervergunning 

De aanvraag betreft handelingen in het watersysteem als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw), te weten: 

1. het maken van een gestuurde boring onder een waterkering; 

2. het leggen van een kabel in de beschermingszone van een waterkering; 

3. het kruisen van een kabel met een waterkering van de zijarm van het A.G. Wildervanckkanaal te Veendam. 

In beginsel zijn handelingen in het watersysteem vergunningplichtig. Ook alle vergunningen en ontheffingen die voortvloeien 

uit de keur van een Waterschap zijn per definitie een watervergunning. In de keur van het Waterschap staan regels over het 

gebruik van regionale waterstaatswerken. In artikel 3.1 keur Waterschap Hunze en Aa's 2010 (hierna: Keur) is een 

vergunningsplicht opgenomen voor de verschillende werkzaamheden (artikel 3.1 lid la en artikel 3.1 lid 3).32 

Verlening van de vergunning is onvoldoende gemotiveerd, naar reclamanten menen in strijd met de vereiste zorgvuldigheid, 

égalité, redelijkheid, rechtszekerheid en evenredigheid. 

MER 

Voor de aansluiting van het windpark is een watervergunning nodig die wordt getoetst aan het vastgestelde 

Rijksinpassingsplan. Het watersysteem is in het MER van het Rijksinpassingsplan onderzocht, maar betreft enkel de 

handelingen uit de eerste fase: 'De vergunningen uit de afzonderlijke waterbeheerwetten zijn gebundeld tot één vergunning: 

de watervergunning.'33 Het MER kan daarom niet gebruikt worden bij deze aanvullende watervergunning, omdat het andere 

handelingen betreft die bovendien op andere locaties worden uitgevoerd. 

Er mist bij de aanvraag een aanmeldingsnotitie MER en een beslissing omtrent de te volgen MER procedure. Bij de 

watervergunningen in de derde fase van Windpark N33 zijn wél een aanmeldingsnotities MER opgesteld. 

Strijd met het Rijksinpassingsplan 

De regels van het inpassingsplan geven geen ruimte tot afwijking, dit is in ieder geval niet (duidelijk) omschreven.34 Wanneer 

het inpassingsplan zelf geen regels tot afwijking bevat, kunnen de vergunningen slechts worden verleend met toepassing van 

artikel 2.12 lid 1 onderdeel a onder 3° Wabo, indien en zover er geen sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening. 

Het kabeltracé van Enexis is niet gelegen binnen de begrenzing van het inpassingsplan, want het kabeltracé is niet ingetekend 

binnen de plankaart en voert daarbuiten.35 Daarmee is de aangevraagde activiteit in strijd met het inpassingsplan. De aanvraag 

geeft aan dat werkzaamheden die buiten de plangrenzen getoetst moeten worden aan de onderliggende ruimtelijke plannen. 

Uit het ontwerpbesluit blijkt niet dat deze toetsing heeft plaatsgevonden. 

32 Toelichting op de aanvraag (bijlage 1), Pondera consult, d.d. 26 juli 2018, p. 6/9. 
33 MER, p. 229. 
34 ABRS 28 november 2007, 200609355/1. 

35 Zie figuur 2.1: Toelichting op de aanvraag {bijlage 1) Pondera consult, d.d. 26 juli 2018, p. 8. 
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Omdat de activiteit in strijd is met het inpassingsplan, wordt de aanvraag tot bouw van bouwwerken (Wabo artikel 2.1, lid 1 

onder a), mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 c Wabo, en 

dient er getoetst te worden aan artikel 2.12 Wabo. Er is géén sprake van een deugdelijke ruimtelijke onderbouwing. Deze 

aanvraag is niet vormvrij omdat er wordt afgeweken van het inpassingsplan. 

In de ruimtelijke onderbouwing moet o.a. worden ingaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen die de 

activiteit heeft voor de waterhuishouding (3.1.6 lid 1 sub b Bro). De watertoets is onvoldoende gewaarborgd met dit 

voorschrift. 

De ruimtelijke onderbouwing voldoet op deze punten derhalve niet aan de daaraan te stellen eisen. Er is niet voldaan aan deze 

wettelijke verplichtingen. De aanvraag is onvolledig en het ontwerpbesluit onzorgvuldig. In redelijkheid kan de 

watervergunning niet worden verleend. 

Indien en voor zover voor een onderbouwing aansluiting wordt gezocht bij het MER van het lnpassingsplan Windpark N33, is 

er sprake van verouderde en achterhaalde onderzoeksrapporten die niet zien op de vergunde activiteit. 

Voorschriften 

Reclamanten betwisten dat de aan de watervergunning verbonden voorschriften voldoende zijn om de doelstellingen 

genoemd in artikel 2.1 van de Waterwet te waarborgen en de hieruit voortvloeiende zorgplichten zoals beheer en onderhoud. 

Zij achten dat onvoldoende is aangetoond dat de vergunningverlening verenigbaar is met vervulling van maatschappelijke 

functies door watersystemen (artikel 6.21 jo artikel 2.1 Waterwet). Zo verschaft de aanvraag bijvoorbeeld niet de vereiste 

duidelijkheid of het verlenen van de vergunning van invloed is op de maatschappelijke functie van het watersysteem.36 

Bovendien staan er verschillende onduidelijkheden en tekortkomingen in de voorschriften, waardoor de watervergunning niet 

kan voldoen aan de doelstellingen. Reclamanten noemen onder andere, dus daaronder begrepen hoewel hiertoe niet beperkt: 

voorschrift 5.4. sub b - het is onduidelijk voor reclamanten hoe de vrijgekomen betoniet-grondmengsel wordt 

afgevoerd en wie daar verantwoordelijk voor is; 

in de voorschriften is niet gesproken over de verwijderingsfase van het windpark. Op den duur zal het windpark ook 

afgebroken worden. Onduidelijk is of initiatiefnemers dan ook de HDD-kabel dienen te verwijderen. Voorts is het 

opmerkelijk dat het waterschap deze verplichting wel stelt in een watervergunning, verleend in fase 2, ten aanzien 

van het verwijderen van de kabels binnen de mantelbuizen.37 

Aanvraagformulier 

Het aanvraagformulier bevat onduidelijkheden en tekortkomingen. Reclamanten noemen niet limitatief onder andere: 

38 ABRS 8 november 2017, ECLl:NL:RVS:2017:2999. 

37 Watervergunning deelgebied Vermeer Noord (VN), Antwoord nota watervergunning HAS2017 _Z04054, OB19j. 
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de realisatie van het windpark wordt gefaseerd uitgevoerd, maar het tegendeel staat in het aanvraagformulier; 

er is geen contactpersoon genoemd in het aanvraagformulier en contactgegevens ontbreken; 

het gemachtigde bedrijf (Pondera Consult B.V.) mist eveneens een contactpersoon en contactgegevens. 

Termijn 

De vergunning noemt geen termijn, terwijl de geplande begindatum in het aanvraagformulier 1 januari 2019 is en de geplande 

einddatum 1 januari 2021. Ook de toelichting geeft niet weer dat het gaat om een 'globale inschatting'.38 

Boorplan 

Het boorplan geeft inzicht in de werkmethode voor het aanbrengen van een HDD boring "Orionweg naast nr. 9 kruisend N33 

(HDD2)". Reclamanten merken op dat er een aantal tekortkomingen in het boorplan bestaan (Bijlage 5). Zij noemen onder 

andere zonder verdere uit te sluiten: 

De geotechnische informatie wordt als input gebruikt in de sterkte- en/of muddrukberekeningen. Zonder goedkeuring 

van deze berekeningen, door opdrachtgever en/of vergunningverlenende instantie zou niet gestart mogen worden met 

de werkzaamheden. Uit de vergunning en de aanvraag blijkt niet dat er goedkeuring moet worden gegeven over deze 

berekeningen; 

In het stappenplan ontbreekt, zoals wél gebruikelijk is bij andere HDD-boringen, dat de aannemer die de boringen gaat 

uitvoeren een graafmelding moet doen en deze te analyseren. Het is onduidelijk voor reclamanten waarom de 

graafmelding geen verplichting is die voortvloeit of hoort voort te vloeien uit de vergunning; 

De bepaling van de tijdsduur voor het realiseren van de werkzaamheden is mede afhankelijk van het in te zetten 

materieel. Waarom is er geen voorwaardelijke verplichting opgenomen dat bijvoorbeeld aan de hand van het gemiddelde 

tijdschema de werkzaamheden moeten worden afgerond?; 

De personeelsbezetting is al bekend maar kan het, gezien de omvang van het de boring, niet noodzakelijk zijn om meer 

medewerkers in te zetten?; 

De veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie en de veiligheids- en 

gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp ontbreken, zoals wel gebruikelijk is bij het opstellen van een 

boorplan. Zo blijkt uit het boorplan dat er onder andere sprake kan zijn van een lekkage van boorvloeistof. Het voorkomen 

van enig veiligheids- en gezondheidsgevaar is niet als voorschrift opgenomen in de vergunning; 

Er is in het boorplan geen aandacht besteed aan externe veiligheid, enkel welke risico's en maatregelen er worden 

genomen (paragraaf 4.7). Er is géén oriëntatieverzoek bij het kadaster aangevraagd. Er kan dus niet uitgesloten worden 

dat er hoge dru gas, lage druk gas, laagspanning, middenspanning en hoogspanning leidingen zich in het gebied bevinden. 

Een omissie in de bestreden aanvraag. Uit het boorplan blijkt niet of kabels en leidingen van derden er verschillende 

maatregelen moeten worden getroffen om veiligheids- en gezondheidsgevaren uit te sluiten. Het is voor reclamanten 

onduidelijk waarom hiervoor geen voorschriften zijn opgenomen in de watervergunning; 

Uit het boorplan kan niet worden opgemaakt dat op basis van de tekening, het grondmechanisch onderzoek en de 

beschreven uitgangspunten van het rapport de gestuurde boringen zijn berekend overeenkomstig de NEN 3650 (deel 1 

38 Toelichting op de aanvraag (bijlage 1), Pondera consult, d.d. 26 juli 2018, p. 9. 
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t/m 5), NEN 3651 en NPR 3659 (zie voorschrift 5.4. sub d). Onduidelijk is of de berekeningen voldoen aan de gestelde 

eisen uit de betreffende normen, nu dat niet expliciet in het boorplan is benoemd; 

Het boorplan laat toe dat het wenselijk is om een 'grotere afwijking te accepteren' om zo een kwalitatief betere boring 

te verkrijgen als er sprake is van een slappe grondlaag. Reclamanten vinden dit een zeer onwenselijke situatie, omdat 

deze wijziging niet is opgenomen in de berekeningen; 

De werkzaamheden worden verricht volgens de richtlijnen uit het bedrijfshandboek van Van Vulpen B.V. Zijn deze 

richtlijnen op enigerwijze gecontroleerd door een instantie? 

Machtiging 

In het machtigingsformulier is de heer  van Pondera Consult gemachtigd om de aanvraag in te dienen namens 

aanvrager. Reclamanten kunnen de gemachtigde van Enexis niet terugvinden in het uittreksel. Het is daarom niet uitgesloten 

dat de aanvraag op grond van het voorgaande is verricht door een niet daartoe gemachtigd persoon. Zonder rechtsgeldige 

machtiging heeft het bevoegd gezag de aanvragen ten onrechte in behandeling genomen. Bovendien is het zeer opmerkelijk 

dat het formulier op 28 maart 2018 door de heer  is ondertekend, terwijl Enexis het formulier pas op 7 juni 2018 

heeft ondertekend. 
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4. Wbr-vergunning 

De vergunning Wbr geeft toestemming tot de aanleg van middenspanningskabels onder de rijksweg N33. 

Verlening van de vergunning is onvoldoende gemotiveerd, naar reclamanten menen onrechtmatig, in strijd met de vereiste 

zorgvuldigheid, égalité, redelijkheid, rechtszekerheid en evenredigheid. 

Aanvraagformulier 

Het aanvraagformulier bevat onduidelijkheden en tekortkomingen. Reclamanten noemen niet limitatief onder andere: 

Er is geen contactpersoon genoemd in het aanvraagformulier en contactgegevens ontbreken. 

Het gemachtigde bedrijf {Pondera Consult B.V.) mist eveneens een contactpersoon en contactgegevens. 

Termijn 

De vergunning noemt geen termijn, terwijl de geplande begindatum in het aanvraagformulier 1 januari 2019 is. Ook de 

toelichting kan enkel een globale inschatting geven dat de aanleg plaats zal vinden tussen begin 2019 en medio 2021. 

Kosten 

De kosten zijn geraamd op 2400,- euro. Volgens reclamanten is dit een onrealistisch bedrag en zij verzoeken daarom een 

opgave van kosten. In de toelichting is te lezen dat er géén schatting is te maken van de kosten. Reclamanten weten dat bij 

de derde fase vergunningen van windpark DDM-OM wél een opgave van kosten is gemaakt. 

Boorrapport 

Over de bezwaren ten aanzien van het boorrapport verwijzen reclamanten naar watervergunning 3. 

Voorschriften 

Er staan verschillende onduidelijkheden en tekortkomingen in de voorschriften van de vergunning Wbr, hierdoor komt de 

bescherming van waterstaatswerken, die in het beheer bij het Rijk liggen, in gevaar en kan niet verzekerd worden dat er sprake 

is van een doelmatig en veilig gebruik van die werken {artikel 3, eerste lid, Wbr). Reclamanten noemen onder andere daaronder 

begrepen hoewel hiertoe niet beperkt: 

voorschrift 3 - in geval van calamiteit moeten onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen die 

'redelijkerwijs' noodzakelijk zijn. De minister van lenM zal erop toezien dat de juiste en adequate maatregelen worden 

genomen, echter mag daarbij wel rekening worden met bijkomende kosten. Voor reclamanten kan dit betekenen dat 

goedkopere maatregelen kunnen worden getroffen die in hun nadeel zullen werken. Samengevat maakt dit het 

voorschrift voor reclamanten onacceptabel; 
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voorschrift 4 - in de as built tekening worden wijzigingen aangebracht na de werkzaamheden, omdat de feitelijke ligging 

bijna altijd afwijkt van de vergunde ligging. Dat is in dit plangebied problematisch, aangezien hier ook sprake is van een 

zogenaamde gasrotonde {zie paragraaf Externe Veiligheid in het algemene deel). Als blijkt dat de as built tekening afwijkt 

van het door de minister van lenM gehanteerde beleid, zal de tekening worden afgekeurd, de kabel en leiding moeten 

dan worden verplaatst Reclamanten willen er op wijzen dat het afkeuren voor nog meer kosten zal zorgen. Het is voor 

reclamanten onduidelijk of de kosten-batenanalyse van het Windpark N33 rekening heeft gehouden met deze extra 

kosten. Ook zorgt een eventuele verplaatsing van kabels en leiding voor een verhoogd risico op onveilige situaties; 

hoofdstuk 7 onder 7 - op het werk is de Richtlijn Boortechnieken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (januari 

2004) van toepassing. Aan de checklist HDD-boringen is niet voldaan. Reclamanten noemen daarbij als voorbeeld dat de 

grondwaterstand onbekend is.39 Afhankelijk van het seizoen kan, spuien (kenmerkend voor Noord-Nederland) bij 

hoogwater, de grondwaterstand fluctueren. Geadviseerd wordt nabij de boorlocatie in een watervoerende laag, die 

wordt doorboord, een peilbuis te plaatsen zodat tijdens de uitvoering de actuele grondwaterstand bekend is. Het 

voorgaande is met name van belang omdat totaal onduidelijk is wat de grondwaterstand is en hierdoor wordt de 

zorgplicht geschonden. In de vergunning Wbr moeten daarom voorschriften worden opgenomen over de 

grondwaterstand. Het besluit is derhalve onzorgvuldig en dus gebrekkig tot stand gekomen; 

hoofdstuk 7 onder 7 - Het is aan de vergunninghouder om het werk in goede staat te onderhouden. Een dergelijke 

formulering roept (te) veel, in redelijkheid onaanvaardbare, onzekerheid op bij reclamanten. Gezien de veiligheid is het 

noodzakelijk om in elk geval een onderhoudstermijn en concreet, praktisch afdwingbare verplichtingen, voorwaardelijk 

verplicht te stellen. 

Verzoek om aanvullende voorschriften 

In de tweede fase van het windpark N33 hebben initiatiefnemers verzocht om aanvullende voorschriften, verbonden aan de 

vergunning, die zij in acht moeten nemen tijdens het transporteren van grote voertuigen over de aan te leggen verhardingen.40 

Onduidelijk voor reclamanten is waarom dit verzoek niet is gedaan en waarom aanvullende voorschriften niet bij voorbaat zijn 

bijgevoegd in de vergunning Wbr. De veiligheid van verkeersdeelnemers niet gewaarborgd kan worden, met name nu uit het 

algemene deel (zie paragraaf externe veiligheid) blijkt dat zwaar vervoer op dit moment al voor veel problemen zorgt in de 

regio. Recent is een afvalwaterleiding gesprongen door zwaar verkeer en waarschuwt de gemeente Midden-Groningen het 

verkeer voor het verzakken van wegen. 

Opmerkelijk is dat Rijkswaterstaat wel stelt dat het werk, beheer of onderhoud geen gevaar of hinder voor het verkeer mag 

veroorzaken, maar vervolgens niet de verantwoordelijkheid op zich neemt om aanvullende voorschriften te verbinden aan het 

transport van grote voertuigen over de aan te leggen verhardingen. Het is voor reclamanten onbegrijpelijk wie er wél 

aanvullende voorschriften gaan opstellen. De noodzaak is duidelijk, want er zijn voorbeelden in de regio die laten zien dat het 

vreselijk mis kan gaan. 

39 Richtlijn Boortechnieken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Uanuari 2004), p. 16. 
40 Toelichting aanvraag Wbr-vergunning Windpark Vermeer Noord, bijlage 1 aanvraag, p. 9. 
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Voorts is het gebruikelijk dat bij het verlenen van een vergunning met gestuurde boringen, er een toetsingsadvies WBR

Onderbouw wordt bijgeleverd. Het is onduidelijk voor reclamanten waarom dit ontbreekt. 

Betrokken belangen 

De betrokken belangen zijn: de bescherming van waterstaatswerken en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik 

van die werken, met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken. Een uitleg van deze 

belangenafweging ontbreekt echter. Reclamanten kunnen daarom niet controleren en oordelen of deze belangenafweging op 

juiste gronden heeft plaatsgevonden. 

Motivering 

Onder paragraaf 4.3 van de vergunning staat dat: 'Uit het oogpunt van een goede elektriciteitsvoorziening is het noodzakelijk 

de aangevraagde kabels {aan) te leggen.' Deze noodzaak van werkzaamheden wordt vervolgens nergens geconcretiseerd en 

toegelicht. Reclamanten trekken hieruit de gevolgtrekking dat het belang van de aanvrager prevaleert boven het beschermen 

van het waterstaatswerk en belangen van derden. Dit terwijl het afwegingskader van de WBR zich in eerste instantie richt op 

het beschermen en het veilig en doelmatig gebruik van het waterstaatswerk.41 Reclamanten snappen dat werkzaamheden 

nodig zijn voor het in werking hebben van een windturbine, maar in de belangenafweging dient ook het belang van het 

beschermen van het waterstaatswerken en belangen van derden afgewogen te worden. Reclamanten vorderen daaromtrent 

een nadere toelichting. 

Geldigheidsduur vergunning 

Alleen een tijdelijke vergunning, van maximaal 5 jaar, kent een verplichte verwijderingsfase. In andere gevallen wordt dat per 

geval bekeken. Het blijft voor reclamanten onduidelijk waarom in het huidige geval niet is besloten om over te gaan tot een 

verplichte verwijderingsfase. Nu het Windpark N33 een tijdelijkheid met zich meebrengt is het wenselijk, nuttig, zo niet 

noodzakelijk, ook gezien de bescherming en/of het doelmatig en veilig gebruik van het waterstaatswerk, dat het een tijdelijke 

vergunning betreft. Bovendien brengt ook de aard van de betreffende activiteit {tijdelijke vergunning) dat met zich mee. 

Reclamanten vinden het opmerkelijk dat een kabel/leiding kan blijven liggen, waardoor de Staat c.q. de belastingbetaler 

verantwoordelijk is en opdraait voor eventuele kosten, wat zich niet verdraagt met het égalitébeginsel. Bovendien willen 

reclamanten wijzen op de verschillen tussen vergunningen. Het waterschap Hunze en Aa's verplicht namelijk in de 

watervergunning {fase 2) wel tot het verwijderen van de kabels binnen de mantelbuizen.42 

�1 Stcrt, 2002, 123. 
42 Watervergunning deelgebied Vermeer Noord (VN), Antwoordnota watervergunning HAS2017 _Z04054, OB19j. 
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Scheepvaart 

Plaatsing, beheer en onderhoud van windturbines mag geen afname van de veiligheid van het (scheepvaart)verkeer 

veroorzaken. Windturbines kunnen hinder opleveren voor enerzijds de radarapparatuur aan boord van schepen en anderzijds 

radarinstallaties aan de wal ten behoeve van scheepvaartbegeleiding. Ook mag het vrije zicht van schippers en bedienend 

personeel van kunstwerken en verkeersposten niet worden gehinderd. Aangezien de aanvraag en vergunning daar geen 

aandacht aan heeft besteed, bestaat er een reële mogelijkheid dat het scheepvaartverkeer in gevaar wordt gebracht. 

Beleid 

Voor reclamanten is onduidelijk waarom de 'Beleidsregels voor het plaatsen van windturbines op, in of over 

rijkswaterstaatswerken' niet van toepassing zijn (4.3). Uit de toelichting van de eerdergenoemde beleidsregels is vastgesteld 

dat het niet mogelijk is om algemene beleidsregels voor de plaatsing van windturbines vast te stellen en elk individueel geval 

beoordeeld zal moeten worden ('maatwerk').43 Van deze zorgvuldigheid kan gezien het voorgaande geen sprake zijn. Tevens 

blijkt uit een voorgaande toelichting dat het voldoen aan hetgeen in de beleidsregels staat niet automatisch leidt tot een 

vergunningverlening. Bijzondere en specifieke lokale situaties kunnen Rijkswaterstaat doen besluiten niet tot 

vergunningverlening over te gaan.44 

Machtiging 

In het machtigingsformulier is de heer  van Pondera Consult gemachtigd om de aanvraag in te dienen namens 

aanvrager. Reclamanten kunnen de gemachtigde van Enexis niet terugvinden in het uittreksel. Het is daarom niet uitgesloten 

dat de aanvraag op grond van het voorgaande is verricht door een niet daartoe gemachtigd persoon. Zonder rechtsgeldige 

machtiging heeft het bevoegd gezag de aanvragen ten onrechte in behandeling genomen. Bovendien is het zeer opmerkelijk 

dat het formulier op 28 maart 2018 door de heer  is ondertekend, terwijl Enexis het formulier pas op 7 juni 2018 

heeft ondertekend. 

Privaatrechtelijke toestemming 

Naast de vergunning is voor het gebruik van Staatsgrond en water toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf {RVB). Het 

RVB kan ook nog nadere voorwaarden stellen. Zonder kenbare en deugdelijke bevestiging het RVB betwisten reclamanten bij 

gebrek aan wetenschap daaromtrent dat er rechtens vereiste overeenstemming met grondeigenaren is bereikt. 

43 Stcrt. 2015, 40363. 
44 Stcrt, 2002, 123. 
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111 Conclusie 

Reclamanten menen dat aan de randvoorwaarden voor het nemen van een verantwoord en goed gemotiveerd besluit niet is 

voldaan en dat er is gehandeld in strijd met de wet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zij verzoeken u het voorgaande 

mee te wegen bij de vaststelling van de definitieve vergunningen, met daarvan deel uitmakende documenten en stukken. 

Reclamanten houden vast aan conclusies, zoals beschreven in deze zienswijze - betreffende in ieder geval: onduidelijke 

voorschriften/ verkeer/ bereikbaarheid/ uitvoering/ aanleg en onderhoud/ archeologie/ natuur/ bomen/ water/ spoor/ weg 

(infrastructuur)/ gevolgen en risico's externe veiligheid/ procedure/ besluitvorming/ communicatie/ participatie - en verzoeken 

u af te zien van het bestreden besluit. 

Amsterdam, 19 december 2018 
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24-5-2018 https:J/www.kvk.nl/handelsregisterfTST-BINIRB/RBWWW06@?BUTT=52299953&kvknummer-52299953&product:lnzien+uittreksel 

Inzien uittreksel - Stichting Platform 

Tegenwind N33 (52299953) 

Kamer van Koophandel, 24 mei 2018 - 23: 10 

KvK-nummer 52299953 

Rechtspersoon 
RSIN 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Statutaire zetel 
Bezoekadres 
Telefoonnummer 
Internetadres 
E-mailadres 
Eerste inschrijving 
handelsregister 
Datum akte van oprichting 
Activiteiten 

·---··--------· 

Bestuurders 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Bevoegdheid 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Bevoegdheid 

."------"-·--"----·-·---

850383729 
Stichting 

·
- --

- --"--·-···-···--···-------
---

Stichting Platform Tegenwind N33 
gemeente Menterwolde 

 Meeden 
 

www.tegenwindn33.nt 
secreta ris@tegenwind n33. nl 
18-03-2011 

16-03-2011 
SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties 
Het behartigen van de belangen van (rechts)personen die tegen de 
realisatie zijn van windmolens langs de weg de N33 ter hoogte van 
de gemeenten Veendam en Menterwolde, en het verrichten van al 
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. 

 
 

16-03-2011 (datum registratie: 18-03-2011) 
Secretaris 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 
 

16-03-2011 (datum registratie: 18-03-2011) 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
Muntendam,  

 
16-03-2011 (datum registratie: 18-03-2011) 
Penningmeester 
Gezamenlijk bevoegd' (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 
 

16-03-2011 (datum registratie: 18-03-2011) 
Voorzitter 

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 
 

01-03-2014 (datum registratie: 11-09-2014) 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
·--········· ····· · ·" - "_··---····" · ·- -"" ___ ._"_" ______ ." _ ____ , __ , _____ , _____ _ 

https:/lwww.kvk.nVhandelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTI=52299953&kvknummer-52299953&product:lnzien+uittreksel 
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Gegevens zijn vervaardigd op 24-05-2018 om 23.10 uur. 

https:/twwv1.kvk.nVhandelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTI=52299953&kvknummer=52299953&product=lnzien+uittreksel 
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OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE STICHTING PLATFORM 
TEGENWIND N33 

Op zestien maart tweeduizend elf verschenen voor mij, mr. , notaris te --
Veendam:--------------------------

1. mevrouw , wonende te , 
, geboren te  op  

, zich legitimerende met Nederlandse identiteitskaart, nummer 
, welk document is afgegeven door de burgemeester van de gemeente -

Veendam op negentien juni tweeduizend negen, thans ongehuwd en niet 
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als -

zodanig geregistreerd geweest; 
2. de heer , wonende te ,  

geboren te  op , zich 
legitimerende met paspoort, nummer  welk document is afgegeven -
door de burgemeester van de gemeente Menterwolde op dertig maart 
tweeduizend negen, gehuwd;------------------

3. de heer , wonende te ,  -

geboren te  op , zich 
legitimerende met paspoort, nummer , welk document is afgegeven -
door de burgemeester van de gemeente Menterwolde op achttien augustus -

tweeduizend zes, ongehuwd en niet gehuwd geweest en niet geregistreerd in de -

zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest; --

4. de heer , wonende te ,  --

  geboren te  op , 
zich legitimerende met paspoort, nummer , welk document is 
afgegeven door de burgemeester van de gemeente Menterwolde op acht juni -

tweeduizend zes, gehuwd;'-------------------

5. de heer , wonende te , , -
geboren te  op , zich -

legitimerende met Nederlandse identiteitskaart, nummer , welk -

document is afgegeven door de burgemeester van de gemeente Menterwolde op -
zevenentwintig december tweeduizend tien, thans ongehuwd en niet ---

geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als -

zodanig geregistreerd geweest.-----------------

De verschenen personen verklaarden op te richten een stichting en voor deze stichting 
vast te stellen de navolgende:------------------

STA lUTEN������������������� 

Artikel 1 - Naam en vestigingsplaats----------------
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1. De stichting draagt de naam: Stichting Platform Tegenwind N33. ---- -

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Menterwolde.--------

Artikel 2 - Doel-----------------------

De stichting heeft ten doel: 
het behartigen van de belangen van (rechts)personen die tegen de realisatie zijn van -
windmolens langs de weg de N33 ter hoogte van de gemeenten Veendam en 
Menterwolde, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt -
of daartoe bevorderlijk kan zijn.------------------
Artikel 3 - Vermogen----------------------
1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt -

gevormd door: 
a. giften en donaties;--------------------
b. subsidies en sponsorbijdragen; 
c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;--------

d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. ------------

2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. 
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de -

stichting vergoed.----------------------

Artikel 3a - Belangenbehartiging 
1. Personen en rechtspersonen kunnen zich aanmelden bij het bestuur van de -

stichting voor het behartigen van hun belangen. Het bestuur stelt voorwaarden op 
waaronder de belangenbehartiging zal geschieden met welke voorwaarden de -
(rechts)personen schriftelijk akkoord dienen te gaan.----------

2. Het bestuur van de stichting houdt een register waarin de namen en adressen van 
de in lid 1 genoemde (rechts)personen zijn opgenomen. ---------

3. Het bestuur roept halfjaarlijks, of zoveel vaker als zij nodig oordeelt, een --

bijeenkomst van de in lid 1 genoemde (rechts) personen bijeen om verslag te doen 
van haar werkzaamheden.------------------

Artikel 4 - Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag----------

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) of meer natuurlijke personen. 
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.------------

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.----------

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.----------

ln vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na 
het ontstaan ervan, voorzien. ------------------

3. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.-

4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur stelt een 
rooster van aftreden vast. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is -

onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature -

benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene 
in wiens vacature hij/zij werd benoemd.--------------

5. Een bestuurder verliest zijn functie:----------------

a. door zijn overlijden;--------------------

b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing 
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verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij 
surséance van betaling aanvraagt; 

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele -
vermogen; 

d. door zijn vrijwillig aftreden; 
e. door zijn ontslag door de rechtbank;--------------

f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten -

minste twee in getal.------------------

Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden--------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling 
van de hem opgedragen taak. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles -
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien -
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de -
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige -
wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting 
kunnen worden gekend.--------------------

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan 
van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ---

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.--------

Artikel 6 - Bestuur: vertegenwoordiging 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan:------

hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris;---------

hetzij de voorzitter tezamen met een bestuurslid; ---------
hetzij de secretaris tezamen met een bestuurslid. ----------

3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur -
en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen 
de stichting en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.---

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende -
volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als -
afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te ---

vertegenwoordigen.---------------------

Artikel 7 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming ----

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. -
2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk, 

met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van -
bijeenroeping en dte van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van 
de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de 
te behandelen onderwerpen (agenda).-------------

b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft -

gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door 
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een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht. 

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door 
degene die de vergadering bijeenroept. 

4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan 
het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders ter -
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om -
zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde 
volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.-----------

Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering 
vertegenwoordigen.---------------------

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. 
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden -
de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de -

uitgebrachte stemmen.-------------------

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
Artikel 8 - Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten -
vergadering 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet 

de vergadering zelf in haar leiding.----------------

2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -
vergaderingen worden gehouden. 

3. Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag 
van een stemming is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd -

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.---------

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen -

gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen -
persoon. 
De notulen worden -nadat zij zijn vastgesteld- door de voorzitter en de secretaris 
ondertekend.----------------------� 

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, -
mits alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. --

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische -
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het -
bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft -

gemaakt.-------------------------

Artikel 9 - Boekjaar: verslaggeving ---------------

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. -----------

2. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting -
af en maakt daaruit io spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na -
afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het 
verstreken boekjaar.---------------------
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande -
zin bedoelde termijn aan all� bestuurders.--------------
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Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen -
zeven maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door 
alle bestuurders ondertekend.------------------

3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten 
en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te 
wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. --

Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en -
legt daaromtrent een verklaring af. 

Artikel 10 - Reglementen------------------

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al 
hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoe� Een reglement -

wordt schriftelijk vastgelegd.-----------------

Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. 
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze 

statuten, zijn onverbindend. 
Artikel 11 - Statutenwijziging 
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. --

Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het -
vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die -
vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet -

eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe 
vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een -

meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht -
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal 
worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de oproeping 
een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de ---

voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.------------

De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. --

4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, 
maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. ---
Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens 
bevoegd deze akte te doen verlijden.--------------

Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als -
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.---

Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in 
tot het verlenen van opdracht aan de notaris.-------------

Artikel 12 - Fusie; splitsing; omzetting------------

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 -

Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de ---

stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is 
het bepaalde in de leden 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van ----

0001 
....... 



overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet 
Artikel 13 - Ontbinding en vereffening-------------

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.----------

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3 zoveel -
mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een -

eventueel batig saldo. Deze bestemming dient in overeenstemming te zijn met het 
doel van de stichting. 

3. De vereffening geschiedt door de bestuurders. tenzij bij het besluit tot ontbinding 
een of meer andere vereffenaars zijn benoemd.-----------

Slotverklaring-----------------------

Tenslotte is door de oprichters verklaard: 
1. Het aantal bestuurders is vastgesteld op vijf (5).----------

Benoemd zijn tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie: ----

1. mevrouw , voornoemd, bestuurslid;-
2. de heer  voornoemd, voorzitter; 
3. de heer  voornoemd, secretaris; 
4. de heer  voornoemd, penningmeester; en ----

5. de heer  voornoemd, bestuurslid. ---------

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december ----
tweeduizend elf.----------------------

3. Het adres van de stichting is  .------

WOONPLAATSKEUZE----------------

De oprichters kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van -
de notaris, bewaarder van deze akte.----------------

SLOT AKTE����������������� 

Waarvan akte is verleden te Veendam, op de datum in het hoofd van deze akte --

vermeld.--------------------------

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ------------

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen -
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor -
het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud 
in te stemmen.------------------------

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de -
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 
Ondertekening vof gt. 
VOOR AFSCHRIFT: 
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Reclamanten verzet Windpark N33 fase 4 

[Vertrouwelijk] 
.,;.. 
J::' 1 DOKK 

Achternaam Voorletters Adres Postcode Plaats 

Meeden 

Wildervank 

Wildervank 

Veendam 

Meeden 

Meeden 

Wildervank 

Zuidbroek 

Wildervank 

Wildervank 

Veendam 

Meeden 

Meeden 

Wildervank 

Wildervank 

Veendam 

Meeden 

Gasselternijveenschemond 

Meeden 

Meeden 

Wildervank 

Wildervank 

Meeden 

Meeden 

Eexterveenschekanaal 

Muntendam 

Veendam 

Veendam 

Meeden 

Meeden 

Veendam 

Meeden 

Muntendam 

1/4 
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Reclamanten verzet Windpark N33 fase 4 

[Vertrouwelijk] 

0001 

DOKK 

Meeden 

Wildervank 

Wildervank 

Veendam 

Meeden 

Scheemda 

Meeden 

Veendam 

Meeden 

Veendam 

Meeden 

Veendam 

Meeden 

Meeden 

Wildervank 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Veendam 

Wildervank 

Veendam 

Meeden 

Wildervank 

Scheemda 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

2/4 



Reclamanten verzet Windpark N33 fase 4 

[Vertrouwelijk] 

0001 

DOKK 

Zuidbroek 

Meeden 

Meeden 

Gasselternijveenschemond 

Meeden 

Wildervank 

Veendam 

Meeden 

Nieuwediep 

Meeden 

Meeden 

Westerlee GN 

Meeden 

Meeden 

Nieuwediep 

Wildervank 

Veendam 

Westerlee GN 

Gasselternijveenschemond 

Meeden 

Wildervank 

Wildervank 

Gasselternijveenschemond 

Veendam 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Veendam 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Muntendam 

Veendam 
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Reclamanten verzet Windpark N33 fase 4 

[Vertrouwelijk] 

0001 

1 DOKK 

Wildervank 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Wildervank 

Veendam 

Zuidbroek 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Midwolda 

Zuidbroek 

Meeden 

Meeden 

Meeden 

Zuidbroek 

Veendam 

Meeden 

Meeden 

Zuidbroek 

Meeden 

Meeden 

Wildervank 

Meeden 

Veendam 

Meeden 

Veendam 

4/4 
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Bijeenkomst Windpark N33 
16 januari 2014 Provinciehuis Groningen 

Aanwezigen: (KDE Bnergy}. (Pondera Consult), 
(Provincie Groningen), (Gemeente Menterwolde), . _ 

{Gemeente Menterwolde), (KDE Bnergy), (KDE Energy), 
(Ministerie BZ, voorzitter), (Bureau Energie Projecten, verslag), 

(Pondera Consult), _ • (Gemeente Veendam), 
(Omgevingsdienst Groningen). (Yard Energy), (Provincie 

Groningen), (Gemeente Veendam)s · (Bosch en Slabbcrs). 

Deskundigen die tijdens het bespreken van bepaalde onderdelen van het MER zijn 
aangeschoven: 
Landschap: 
Bx.tcme veiligheid; 
Geluid:' 

Agenda: 
1. VKA 
2. MER 

(Provincie Groningen), 
(Omgevingsdienst Groningen). 

(Omgovingsdienst Groningen). 

(RHDHV). 

opent de bijeenkomst. Als ondergrond van de bespreking van het VKA verwijst 
hij naar de notitie speelruimte die hij voorafgaand aan het overleg heeft rondgestuurd. Daarin 
ia verwoord op welke vlBkken er ruimte ligt voor discussie over het VKA en dat de discussie 
kan plaa1svinden binnen het kader van de grondposities, een rendabeie b\lSinesscase en het 
�um van lOOMW vermogen. 

geeft aan dat de voorkeur van Menterwolde ligt bij de enkele lijnopstelling 
zegt dat de gemeente Veandam tegen blijft. Maar als het niet anders kan is 

er de minste tegenstand tegen één enkele lijnopstclling, 

Voor één enkele lijnopstelling van 1 ÓO MW zijn windturbines van SMW nodig. KDE geeft 
aan dat deze niet op de markt yerkrijgbaar zijn. Voor l<DE is bet voorkeUI1!altematief 
gebaseerd op variant 4. Dit is het uitgangspunt om te piaten over modificaties en voorkeuren. 

In het ovedeg wordt afgesproken·om in petit comité bijeen te komen om aan de hand van 

kaarten c:oncreet te maken waar de ovëreeckomatcn en verschillen tussen KDE, de gemeenten 
en de provincie t.a.v. het VKA zitten. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden . •  

refereert aan de ontweq> SWOL. Dat is met betrekking tot het Wmdpark N33 de 
huidige politieke   
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. 
merkt op dat iti de VKA varianten het rapport met de landschappelijke 

visie over de Veenkoloniën (Nieuwe Energie) niet naar voren komt. Dit bevreemdt hem daar 
dit rapport naar zijn mening als basis zou moeten gelden voor de landschappelijke inpassingen 
van het windpark. . 

geeft aan dat er naast landschappelijke inpassing ook andere criteria zijn die mee 
moeten worden genomen bij het het kiezen van een locatie voor het windpark. 

meldt dat het betreffende rapport door de provincie Groningen niet in zijn 
gehe<?l wordt onderschreven_. 

vraagt aan Pondera waarom er niet voor de open ruimte is gekozen. Het is 
immers Rijksbeleid om open ruimte te behouden. Pondera geeft aan wat het kader voor het 
MER is (spelregels, plangebied). Het MER doet onderzoek naar de inrichtingsvarianten. De 
functie van het MER is onderbouwing voor de besluitvonning; bet MER maakt geen keuzes. 

brengt in dat er door KDE/Yard wordt gewerkt aan het vorm en inhoud geven 
aan participatie door de omgeving. Dat kan bilateraal met de gemeenten worden besproken 
zodat er op maat invulling aan kan worden gegeven. 
Ook de Provincie Groningen is volgens bezig met het opstellen van beleid op 
het gebied van participatie (gebiedsgebonden bijdrage). 
De reactie van hierop is dat zijn bestuur zich niet laat omkopen. 

. spreekt de zorg uit over het feit dat hij niet ziet hoe de ruimte te overbruggen is 
tussen hoe Veendam in het project staat en het VKA. 

. . 
zegt dat hij geen uitspraken kan doen QVer modificaties aan variant 4 voordat hij 

zijn bestuur heeft gesproken hierover. 

KDE geeft een presentatie op 10of12 februari voor de colleges van beide gemeenten (update; 
dit overleg is geannuleerd, eerst zal een bestuurlijk overleg plaatsvinden) 
Een bestuurlijk overleg zal daarna worden gepland. 

2.MER 

Exteme veiligheid 

Er schuiven 2 personen aan van· de omgevingsdienst Groningen die zijn gespecialiseerd in 
externe veiligheid. 

De faalkans van windturbines wordt besproken. In dat kader wordt de vraag gesteld of er 
aandacht wordt besteed aan de gevolgen van mogelijke aardbevingen in het gebied waar het 
windpark is gepland op de windturbines. Pondera laat weten dat er momenteel geen 
informatie beschikbaar is over wat de verhoging van de faalkans van windturbines zal zijn als 
gevolg van de kans op aardbevingen zoals voorkomend in Groningen. Hierdoor is het niet 
mogelijk om een eventueel verhoogde kans op aardbevingen in te voegen in de berekeningen. 
Daarnaast wordt de faalkans gebaseerd op faalcasuîstiek van bestaande windturbines en niet 
op voorspellingen of inschattingen van het toekomstig risico. Er wordt afgesproken dat 
Pondera uit communicatie oogpunt een stuk tekst in het MER opneemt over gevolgen van 
aardbevingen op windturbines; er wordt geen berekening of beoordeling gedaan .. 
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merkt op dat er bij een buizenproject waarbij hij betrokken is ook aandacht is besteed 
aan het aardbevingen fenomeen in Groningen. Daar kan Pondera gebruik van maken. 

vraagt zich af of energieopbrengst een onderdeel van het MER moet zijn. Het zou 
betekenen dat er ook andere aspecten in die categorie mee dienen te worden genomen. 
Pondera geeft aan dat energieopbrengst is opgenomen omdat het opwekken van energie met 
een duumune herkomst die beschikbaar wordt op de energiemarkt een effect heeft op milieu 
en maatschappij in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen. 

· 

De locati:eafweging staat in de bijlagen en dat is volgens de verkeerde plek in het 
MER. Het is een belangrijk aspect en kan niet worden weggemoffeld in een bijlage. 

geeft aan dat eerder besproken is wat bier de gedachte achter is en dat dit in het 
bestuurlijk overleg aan de orde kan worden gesteld. 

Ten aanzien van externe veiligheid wordt gevraagd naar de onderliggende stukken m.b.t. de 
verkeersbewegingen. Pondera stuurt dit toe aan de deskundigen op het gebied van EV (dit is 
inmiddels gebeurd) en tevens wordt dit in de volgende versie van het MER toegelicht. 

Ten aanzien van externe veiligheid wordt aangegeven dat het thema mestsilo 's wordt gemist. 
Pondera geeft aan dat mestsilo's niet worden aangemerkt als een risico veroorzakende 
inrichting en ook niet worden aangemerkt als (beperkt) kwetsbaar object, zodat onderzoek 

·naar externe veiligheid voor het MER niet noodzakelijk is. Pondera kijkt waar het een plek 
kan krijgen (eventueel in het traject vergunningen). 

Landschap 

Na de lunch schuiven de landschapsdeskundigen aan. 

geeft aan dat de visie ioals die voor de veenkoloniën is opgesteld niet goed 
is meegenomen. geeft aan dat deze visie alleen een onderdeel is van het geheel. 
De Provincie Groningen ondèrschrijft het betreffende rapport mil.ar ten dele. 
geeft aan dat de elementen uit de visie zijn veiwerkt i n  het beoordelingskader. 

De l�schapskwaliteit is volgens niet goed beschreven. Het zou een 
afWeging moeten zijn van alle betrokken elementen. Pondera geeft aan dat de elementen zijn 
samengevoegd voor de eindtabel; dit kan in de eindtabel ook als losse elementen worden 
weergegeven. 
Daarnaast geeft ze aan dat de weging in de besluitvorming plaatsvindt; het MER maakt niet 
de afweging, het levert informatie hiervoor aan . 

. zal nog detailcommentaar doormailen op de effectbeoordeling. 

Een praktisch puntje is dat de plussen en minnen niet goed staan verwerkt in de tekst t.o.v. de 
tabel. zal dat aanpassen. 

De provincie          
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vraagt of er een extra meetpunt k� worden toegevoegd. Het bedoelde meetpunt 
blijkt na overleg meer een communicatiefunctie te hebben. Het zal goen nieuwe infonnatie 
toevoegen aan het MER. Pondera zoekt uit hoe hier het beste mee kan worden omgegaan . 

. vraagt of er is nagedacht over het achtergrondgeluid. In een stil gebied is de 
impact van geluid groter dan als er achtergrondgeluid aanwezig is. De stap die gemaakt wordt 
is dan groter. Pondera geeft aan dat dit gegeven in de geb�ilrte methode voor de 
effectbeoordeling van geluid is meegenomen. 

De geluidsdeskundigo V!ll1 de omgevingsdienst had graag .gezien dat de L9 5 methode wordt 
toegepast. Er wordt besloten dat die vraag/discussie in het �ergunningenoverleg een plek 
laijgt. Ter info: "Het gelui�veau L95 is het geluidniveau dat, in een bepaalde periode, 
gedurende 95% van de tijd wordt overschreden. Dit betekend voor windturbines met een zeer 
gevarieerde geluidsbelasting afhankelijk van dé windsnelheid dat het L95 een lastige maat is 
om te gebruiken in de beoordeling en in de communicatie van de geluidseffecten". 

De opmerkingen die eerder al schriftelijk heeft doorgegeven worden 
meegenomen door Pondera in een nieuwe versie van het MER. 

- ----.-..-------.,.------·- -f - • ------·- --------·- � -·------··-· 

vraagt of het itein gezondheid niet dient te worden opgenomen in het MER. 
Pondera geeft aan het ge en apart thema is, maar in het MER valt onder geluid en 
slagschaduw. . 
Ponder.a geeft aan dat dit thema een belangrijk element is in de conununicatie. 

Er wordt binnenkort een studie gezondheid en wind gepubliceerd door de GO en GD. 
Volgens zou deze goed kunnen worden meegenomen in het MER. 

· weet op welke studie doelt en geeft aan dat dit een deskstudie is die 
niet met     
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Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Windpark N33 fase 4 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 
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Verzonden: Woensdag 19 december 2018 11: 51 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Windpark N33 fase 4 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
u bedoelt wellicht feitelijke onjuistheden ; los va het feit dat ik de plannen als zodanig 
onjuist vind niet 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Vele belangen zoals he belang dat ik hecht aan he wonen in een landschap dat niet nog 
meer horizontale vervuiling vertoont dan nu al he geval is wanner i vanuit mijn woonplaats 
mijn blik richt op de omgeving Nieuwolda/ Delfzijl/ Eemshaven/ Zuidbroek alwaar de 
horizon al ruimschoots in ongunstige zin is aangetast door windparken/ stikstoffabrieken en 
de maat is nu echt vol voor mij ;bovendien vrees ik geluidsoverlast en waardedaling van de 
woning. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zie hiervoor waarbij ik me in principiële zin op het standpunt stel dat ik als Groninger/ 
bewoner van de provincie onevenredig geacht word bij te dragen aan de energietransitie 
waarbij ik niet allen doel op de gevreesde geluidshinder, horizontale vervuiling en 
waardedaling van mijn woning /woonomgeving waar bovenal op het feit dat van 
regeringswege de lasten ten onrechte/ zonder enige rechtvaardiging worden afgewenteld op 
mij als Groninger terwijl van enige compensatie van alle ervaren last niets blijkt; ik 
benadruk dat ik eerder al om reden van de gevolgen van gaswinning te weten dat mijn 
vorige woning zwaar beschadigd is geraakt heb moeten besluiten te verhuizen van 
Sappemeer naar Scheemda alwaar ik nu weer geraakt wordt het asociale WD-terreur-beleid 
wat ik niet langer accepteer. U en uw kabinet des Randstads moet zich diep schamen. 

Ik ben ernstig hartpatiënt en wens niet langer van doen te hebbe met een Rijksoverheid die 
zich niets gelegen laat aan de belangen van de Groningers; als zodanig zijn de plannen voor 
dit wind part ten hemel schrijend en voor mij levensbedreigend en ik zal dit zeker tot aan 
de Raad van/ voor State bevechten met bewijs 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Een belangrijk gebrek dat kleeft aan de geplande windmolens N33 is gelegen in het feit dat 
U totaal miskent dat op geen enkele wijze een garantie wordt/ valt te geven dat niet juist 
door de gaswinning en daarop volgende bodembewegingen als aardbeving het feit zich 
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voordoet dat de windmolens simpelweg daartegen niet bestand zijn en dus, plat gezegd, 
omvallen wat ik, zeker in de aanwezigheid van een stikstoffabrieken , gasleidingen en 
mensen onaanvaard baar acht .. 

tevens zijn de plannen voor een windpark N33 natuurlijk volstrekt achterhaald in het licht 
van het feit dat inmiddels in tal van verbanden ( ik stuur u per post wel documentatie 
daaromtrent toe STD) is bepaald dat windmolens op zee (op grote afstand van landSTD) 
ruimschoots voorzien in de energie die (hooguit) via parken op land en dan dus met veel 
overlast en gevaar geleverd kan worden; die plannen zijn dus achterhaald en ik zal de Raad 
van State die zeker voorhouden met op dat moment nog meer bewijzen ... 

Voor nu volsta ik met de eis af te zien van uw plannen. 

Reactie 
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