
Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33 

 

ONTWERPBESLUIT 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 

en 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

 

overwegende dat 

• ten behoeve van de bouw en aanleg van Windpark N33 door de toenmalige Minister van 
Economische Zaken en de toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu op 16 februari 2017 het 
Rijksinpassingsplan “Windpark N33”  (hierna: het inpassingsplan) is vastgesteld, gewijzigd bij 
besluit van 9 oktober 2017 en onherroepelijk geworden op 29 mei 2019; 

• het inpassingsplan voorziet in 35 windturbines in de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en 
Oldambt; 

• de windturbines op grond van de geldende internationale burgerluchtvaarteisen dienen te worden 
voorzien van obstakelverlichting ten behoeve van de luchtvaartveiligheid;  

• gebleken is dat de regeling van de obstakelverlichting in artikel 4.1.3, onder b, van de regels van 
het inpassingsplan niet in overeenstemming is met bovengenoemde internationale 
burgerluchtvaarteisen en daarom gewijzigd dient te worden.  

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 9b 
van de Elektriciteitswet 1998; 

 

Besluiten:  

Artikel 1 

Artikel 4.1.3, onder b, van de regels van het Rijksinpassingsplan “Windpark N33” komt als volgt te 
luiden:  

Alvorens het windpark voor energieproductie in gebruik genomen en gehouden mag worden, dient 
de obstakelverlichting op de turbines gerealiseerd te zijn conform een door Inspectie Leefomgeving 
en Transport goedgekeurd verlichtingsplan.  

 

Deze partiële herziening wordt vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.0000.EZip21WPN33-2000. 

De kennisgeving van dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

‘s-Gravenhage, [DATUM] 

                      

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

namens deze,    



   

 

                                       

 

 

 

‘s-Gravenhage, [datum] 

 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

 

 

Zienswijzen over het ontwerpbesluit kunnen van 10 september 2021 tot en met 21 oktober 2021 
worden ingediend. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal via www.bureau-
energieprojecten.nl onder Nu ter inzage. Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt 
Windpark N33, Postbus 111, 9200 AC Drachten.  

 


