
Nota van Antwoord op het Voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan windpark N33 
24 augustus 2021 
 
Op 21 mei 2021 is in het kader van het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. Besluit 
ruimtelijke ordening het ‘Voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan windpark N33’ 
toegezonden aan toegezonden aan: 

- Provincie Groningen, college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 
- Gemeente Midden-Groningen, college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad 
- Gemeente Veendam, college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad 
- Gemeente Oldambt, college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad 
- Waterschap Hunze en Aa’s 
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 
Een reactie op het Voorontwerp is ontvangen van: 

- Waterschap Hunze en Aa’s 
- Provincie Groningen 
- Gemeente Midden-Groningen 
- Gemeente Veendam  
- Gemeente Oldambt 

 
De ontvangen reacties leiden niet tot een aanpassing van het voorgenomen wijzigingsbesluit. 
 
De ontvangen reacties, en de beantwoording hiervan, zijn weergegeven in onderstaande overzicht. 
 

Onderwerp Organisatie  Reactie Beantwoording 
1. Voorgenomen 

wijziging 
planregel 
verlichting 

Waterschap, 
provincie 
Groningen, 
college Veendam 

De genoemde 
organisaties hebben 
geen inhoudelijke 
opmerkingen bij de 
voorgenomen wijziging. 

Hieruit wordt begrepen dat er 
geen bezwaren zijn tegen de 
voorgenomen wijziging. 

College Oldambt 
mede namens de 
gemeenteraad, 
college en 
gemeenteraad 
Midden-
Groningen 

Genoemde organisaties 
zien dat het wellicht 
wenselijk is om de 
bepalingen omtrent 
verlichting in 
overeenstemming te 
brengen met de 
internationale 
afspraken. 

Gemeenteraad 
Veendam 

De wijziging beoogt de 
in het plan vastgestelde 
regels t.a.v. de op de 
turbines aangebrachte 
verlichting te 
legaliseren. 
 

De wijziging beoogt niet om 
de planregels te legaliseren, 
maar beoogt de planregel 
voor verlichting in 
overeenstemming te brengen 
met de internationale 
voorschriften voor verlichting 
van windparken ten behoeve 
van de luchtvaartveiligheid. 



De minister zou bij een 
herziening van het 
inpassingsplan de totale 
problematiek die het 
windpark in de 
gemeente Veendam 
veroorzaakt in alle 
redelijkheid moeten 
meewegen. 

Onder 2. en 3. wordt nader 
ingegaan op de maatregelen 
die (kunnen) worden 
genomen om de hinder 
vanwege verlichting en geluid 
van windturbines tegen te 
gaan.  
Dit staat los van onderhavige 
partiele herziening van het 
inpassingsplan die uitsluitend 
ziet op het in 
overeenstemming brengen 
van de planregel over 
obstakelverlichting met de 
internationale voorschriften. 

2.1 Geluid College Oldambt 
mede namens 
gemeenteraad, 
college en 
gemeenteraad 
Midden-
Groningen, 
college en 
gemeenteraad 
Veendam 

Genoemde organisaties 
achten met name de 
geluidsoverlast van het 
windpark 
onaanvaardbaar door 
het vrijkomen van 
bovengemiddeld veel 
laagfrequent geluid of 
laagfrequente tonen. De 
organisaties dringen er 
op aan zorg te dragen 
voor maatregelen 
waardoor de overlast 
verdwijnt, dan wel tot 
een minimum 
aanvaardbaar niveau 
wordt teruggebracht. 

Ten aanzien van de ervaren 
geluidsoverlast door 
omwonenden is duidelijk  dat 
dit een serieus probleem is.  
Exploitanten en fabrikant 
hebben veel inzet gestoken in 
onderzoek naar de technische 
oorzaak en het vinden van 
oplossingen voor de 
laagfrequente tonen waarvan 
ernstige hinder wordt 
ondervonden. De tot nu toe 
genomen maatregelen en 
verbeteringen hebben al tot 
forse vermindering van het 
aantal klachten geleid. Naar 
verwachting kan op korte 
termijn de overlast worden 
weggenomen of tot een  
minimum worden 
teruggebracht. 

2.2 Gemeenteraad 
en college 
Veendam 

Genoemde organisaties 
vragen zich af of de 
burger bij het 
verstrekken van de 
vergunningen op basis 
van het 
Activiteitenbesluit wel 
voldoende beschermd 
werd tegen de 
negatieve gevolgen van 
het plaatsen van 
windturbines, nu de 
Raad van State heeft 
geoordeeld dat aan het 
Activiteitenbesluit een 

Het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat 
gaat zo spoedig mogelijk met 
het bedoelde 
planmilieueffectrapport aan 
de slag, waarbij uiteraard de 
voorgeschreven 
processtappen zorgvuldig 
worden doorlopen. 
Op de uitkomsten van dit 
milieueffectrapport kan nog 
niet worden vooruitgelopen.  
De uitspraak van de Raad van 
State heeft niet tot gevolg dat 
bestaande vergunningen of 



MER ten grondslag had 
moeten worden gelegd. 

bestemmingsplannen niet 
meer geldig zijn. 

3. Verlichting en 
naderings-
detectie 

Provincie 
Groningen, 
college Oldambt 
mede namens de 
gemeenteraad, 
college en 
gemeenteraad 
Midden-
Groningen, 
college en 
gemeenteraad 
Veendam 

De genoemde 
organisaties dringen aan 
op inspanning om de 
obstakelverlichting zo 
spoedig mogelijk, 
eventueel als pilot, te 
kunnen uitschakelen op 
basis van 
naderingsdetectie 
(radar of transponder). 

Het windpark moet voldoen 
aan de internationale 
voorschriften voor verlichting 
met het oog op de 
luchtvaartveiligheid.  
Op dit moment wordt door de 
Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) onderzocht of 
het aanschakelen van 
nachtverlichting mogelijk is 
door naderingsdetectie op 
basis van transponders. Het is 
aan het ministerie van I&W en 
ILT om te bepalen of er nog 
een tweede pilot nodig of 
wenselijk is voordat zal 
worden besloten of 
transponder gestuurde 
naderingsdetectie kan worden 
toegestaan. De exploitant van 
windpark N33 heeft besloten 
ook dit windpark beschikbaar 
te stellen voor een eventuele 
tweede pilot voor de 
transpondertechniek. 

 


