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Betrokken partijen 

Overheden 
• Gemeenten: Menterwolde, Oldambt, 

Veendam 

• Provincie: Groningen 

 
 

 
Belanghebbenden 
• Bewoners betrokken gemeenten 

• Bedrijven 

• Stichting Platform Tegenwind N33 

 
Project 

In 2010 geven enkele (vooral lokale) initiatiefnemers aan een windpark 

te willen bouwen langs de N33. Het verwachte vermogen van het park is 

150 megawatt (MW). 

 
Windpark N33 ligt in één van de elf gebieden die de rijksoverheid in 

de Structuurvisie Windenergie op Land (2014) heeft aangewezen als 

geschikt voor windparken van minimaal 100 MW. Dit sluit aan bij het 

Provinciale OmgevingsPlan van de provincie Groningen (2009), waarin 

het ook als geschikt gebied voor windparken is aangewezen. 

 
 

 

Bron: kennisgeving ontwerpbesluiten fase 1, september 2016 

Windpark N33 1 september 2019 

Windpark 
Procedurefase 

Rijkscoördinatieregeling  (RCR) 

Verantwoordelijke  ministeries 
Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK), Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Bureau Energieprojecten: 

Windpark N33 ; Verkenning 

gebiedscoördinator Windpark 

N33 

Projectsite initiatiefnemers: 

Blaaswind B.V., innogy Windpower 

Netherlands B.V, Yard Energy.: 

Windpark N33 

Initiatiefnemers 
• Blaaswind B.V 

• innogy Windpower Netherlands B.V. 

• YARD Energy 

Kamerbrieven  project 
• Kamerbrief Structuurvisie Wind op land 

| 31-03-2014 

• Beantwoording vragen over de 

waardedaling van woningen door 

windparken | 17-05-2019 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-n33
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-n33
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/archief-windpark-n33/gebiedscoordinator
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/archief-windpark-n33/gebiedscoordinator
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/archief-windpark-n33/gebiedscoordinator
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/archief-windpark-n33/gebiedscoordinator
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/archief-windpark-n33/gebiedscoordinator
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/archief-windpark-n33/gebiedscoordinator
https://www.windparkn33.nl/
https://www.windparkn33.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamervragen-over-de-waardedaling-van-woningen-door-windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamervragen-over-de-waardedaling-van-woningen-door-windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamervragen-over-de-waardedaling-van-woningen-door-windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamervragen-over-de-waardedaling-van-woningen-door-windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamervragen-over-de-waardedaling-van-woningen-door-windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamervragen-over-de-waardedaling-van-woningen-door-windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamervragen-over-de-waardedaling-van-woningen-door-windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamervragen-over-de-waardedaling-van-woningen-door-windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamervragen-over-de-waardedaling-van-woningen-door-windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamervragen-over-de-waardedaling-van-woningen-door-windparken
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Proces 
 

Zie  Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). 

 
 

 

 

Omgeving (activiteiten EZK) 
Vanaf de aanvang van een project staat EZK in contact met betrokken partijen, 

individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. Met betrokken 

overheden overlegt EZK op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 1 september 2019 

 
Voorfase 

 
21 oktober 2010 

Aanmelding project als RCR-project. 

 
Beroepsfase 

 
28, 29, 30 januari 2019 

Hoorzitting Raad van State over besluiten fasen 1 en 2. Ter zitting uit- 

spraak Raad van State over ingediende beroepen besluiten fase 2. 

 
29 mei 2019 

Uitspraak Raad van State op ingediende beroepen besluiten fase 1 

en 2. Rijksinpassingsplan en bijbehorende vergunningen hiermee 

onherroepelijk. 

 
Procedurefase: Publicatie voornemen project 

 
14 oktober 2011 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. 

Aantal ontvangen zienswijzen: 2.280, waarvan 78 uniek. 

 
Procedurefase: Publicatie voornemen project 

 
22 mei 2015 

Aanvullende NRD ter inzage gelegd met een zesde variant. Aantal 

ontvangen zienswijzen: 54. 

 
Oktober 2011 

Twee informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

Aantal bezoekers: 280. 

 
April 2014 

Aanname motie door Tweede Kamer voor uitbreiding onderzoeksge- 

bied. Besluit tot uitbreiding door minister EZ. 

 
Juni 2015 

Twee informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseer- 

den. Aantal bezoekers: 115 in totaal. Afgelasting derde informatie- 

avond na bezetting dorpshuis door tegenstanders windpark. 

 
24 juni 2015 

Bezoek minister EZ aan gebied. Gesprekken met bewoners en 

bestuurders. 

 
10 november 2015 

Benoeming gebiedscoördinator door minister EZ, in overleg met 

betrokken gemeenten en provincie. 

 
4 februari 2016 

Publicatie verkenningsrapport door  gebiedscoördinator. 

 
7 juli 2016 

Beëindiging inzet gebiedscoördinator door minister EZ. Ge- 

meenten en initiatiefnemers gezamenlijk verantwoordelijk voor 

gebiedsproces. 

 
Oktober 2016 

Twee informatiemarkten voor bewoners en andere 

geïnteresseerden. 

 
November 2017 

Twee informatiemarkten voor bewoners en andere 

geïnteresseerden. 

 
Procedurefase:  Voorkeursalternatief 

 
8 oktober 2015 

Voorkeursalternatief vastgesteld door minister van Economische 

Zaken (EZ) en minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). 

 
Procedurefase:  Formele besluiten 

 
30 september 2016 

Ontwerpbesluiten ter inzagegelegd. Aantalontvangen zienswijzen: 167. 

 
17 maart 2017 

Inpassingsplan en vergunningen fase 1 ter inzage gelegd. Aantal 

ontvangen beroepen: 22, waarvan twee weer ingetrokken. 

 
6 oktober 2017 

Vergunningen fase 2 ter inzage gelegd. 

 
20 oktober 2017 

Wijzigingsbesluit inpassingsplan en gewijzigde vergunning Wet 

natuurbescherming ter inzage gelegd. 

 
6 oktober 2018 

Vergunningen fase 3 ter inzage gelegd. 

 
8 maart 2019 

Vergunningen fase 4 ter inzage gelegd. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rijkscoordinatieregeling
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rijkscoordinatieregeling

