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Woord vooraf 
De ontwerp partiële herziening lag ter inzage van vrijdag 10 september 2021 tot en met 
donderdag 21 oktober 2021. Eenieder kon gedurende deze periode een zienswijze indienen op het 
ontwerp partiële herziening inpassingsplan. 

Wat gaat er gebeuren? 
Het inpassingsplan ‘Windpark N33’ is op 16 februari 2017 vastgesteld door de toenmalige Minister 
van Economische Zaken en de toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu en gewijzigd bij 
besluit van 9 oktober 2017. Het inpassingsplan voorziet in 35 windturbines in de gemeenten Midden-
Groningen, Veendam en Oldambt. Op grond van de geldende internationale burgerluchtvaarteisen 
(het Verdrag van Chicago en Annex 14 van de richtlijnen van de International Civil Aviation 
Organisation, ICAO) dienen de windturbines te worden voorzien van obstakelverlichting ten behoeve 
van de luchtvaartveiligheid. Gebleken is dat de planregel omtrent obstakelverlichting niet in 
overeenstemming is met bovengenoemde internationale burgerluchtvaarteisen. Dat wordt met deze 
partiële herziening hersteld. 

Windpark N33 
Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Om dit tegen te gaan stapt Nederland over op 
duurzame energie: van fossiele bronnen zoals olie, kolen en aardgas naar schone energie uit wind, 
zon en aardwarmte. Het kabinet heeft met provincies en milieuorganisaties afspraken gemaakt om 
windparken op zee en op land aan te leggen. Het windpark N33 maakt hier deel van uit en levert een 
belangrijke bijdrage aan de doelstelling om onze energievoorziening te verduurzamen. Het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat draagt er samen met bedrijven, gemeenten en provincies aan bij 
dat dit op een betrouwbare, betaalbare en veilige manier gebeurt. 

Partiële herziening rijksinpassingsplan N33 
Uitgangspunt is dat de obstakelverlichting dient te voldoen aan de geldende internationale 
burgerluchtvaarteisen, die voor Nederland zijn uitgewerkt in het informatieblad Aanduiding 
windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland (hierna: het informatieblad) van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Dit informatieblad geeft aan in welke gevallen en op welke manier windturbines en windparken 
worden voorzien van markering en obstakellichten ten behoeve van de luchtvaartveiligheid. Ten tijde 
van de vaststelling van het inpassingsplan gold de versie van het informatieblad van 30 september 
2016 waarin staat dat in de schemer- en nachtlichtperiode alle windturbines van vastbrandende 
lampen kunnen worden voorzien in plaats van knipperende lampen. Omdat vastbrandende 
verlichting in de nachtperiode minder hinder met zich brengt in vergelijking met knipperende 
verlichting is ervoor gekozen dit toe te passen ten aanzien van Windpark N33 en te borgen in de 
planregels. Daarbij is echter uitdrukkelijk beoogd de vastbrandende verlichting uitsluitend in de 
schemer- en nachtlichtperiode toe te staan. Uit de internationale regelgeving en het informatieblad 
volgt immers dat de obstakellichtverlichting in de dagperiode wit knipperend dient te zijn om goed 
zichtbaar te zijn voor het luchtverkeer.  

In artikel 4.1.3, onder b, van de planregels is dit niet correct verwoord. Daarin staat dat alvorens het 
windpark voor energieproductie in gebruik genomen en gehouden mag worden, de 
obstakelverlichting op de turbines gerealiseerd dient te zijn conform een door Inspectie 
Leefomgeving en Transport goedgekeurd verlichtingsplan, waarbij geldt dat de verlichting 
vastbrandend dient te zijn.  

Gelet daarop dient de planregel te worden gewijzigd. In de planregel wordt neergelegd dat de 
obstakelverlichting op de turbines gerealiseerd dient te zijn conform een door Inspectie 
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Leefomgeving en Transport goedgekeurd verlichtingsplan. Daarmee wordt geborgd dat de verlichting 
voldoet aan de internationale veiligheidsvoorschriften en het informatieblad. 

Waar kon u de stukken inzien? 
U kon van vrijdag 10 september 2021 tot en met donderdag 21 oktober 2021 de ontwerp partiële 
herziening met de Nota van Antwoord op de reacties op het Voorontwerp inzien op www.bureau-
energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende adressen:  
– gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand;
– gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;
– gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Zienswijzen 
Op de ontwerp partiële herziening zijn binnen de reactietermijn in totaal 23 zienswijzen (waarvan 22 
uniek) en 1 reactie binnengekomen. De zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze inspraakbundel. 
U kunt deze inspraakbundel downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl. 

Wat is de verdere procedure? 
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden betrokken bij het definitieve besluit. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen 
of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve besluit zijn verwerkt. Het definitieve 
besluit zal ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd 
in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.
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Ontwerp partiële herziening inpassingsplan Windpark N33, Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat

De ontwerp partiële herziening ligt ter inzage van vrijdag 10 september 2021 tot en met donderdag 

21 oktober 2021. Eenieder kan gedurende deze periode een zienswijze indienen op het ontwerp 

partiële herziening inpassingsplan.

Wat gaat er gebeuren? 

Het inpassingsplan ‘Windpark N33’ is op 16 februari 2017 vastgesteld door de toenmalige Minister 
van Economische Zaken en de toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu en gewijzigd bij 
besluit van 9 oktober 2017. Het inpassingsplan voorziet in 35 windturbines in de gemeenten Midden-
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Groningen, Veendam en Oldambt. Op grond van de geldende internationale burgerluchtvaarteisen 
(het Verdrag van Chicago en Annex 14 van de richtlijnen van de International Civil Aviation Organisa-
tion, ICAO) dienen de windturbines te worden voorzien van obstakelverlichting ten behoeve van de 
luchtvaartveiligheid. Gebleken is dat de planregel omtrent obstakelverlichting niet in overeenstem-
ming is met bovengenoemde internationale burgerluchtvaarteisen. Dat wordt met deze partiële 
herziening hersteld.

Windpark N33 

Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Om dit tegen te gaan stapt Nederland over op duurzame 
energie: van fossiele bronnen zoals olie, kolen en aardgas naar schone energie uit wind, zon en 
aardwarmte. Het kabinet heeft met provincies en milieuorganisaties afspraken gemaakt om windpar-
ken op zee en op land aan te leggen. Het windpark N33 maakt hier deel van uit en levert een belang-
rijke bijdrage aan de doelstelling om onze energievoorziening te verduurzamen. Het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat draagt er samen met bedrijven, gemeenten en provincies aan bij dat 
dit op een betrouwbare, betaalbare en veilige manier gebeurt.

Partiële herziening rijksinpassingsplan Windpark N33 

Uitgangspunt is dat de obstakelverlichting dient te voldoen aan de geldende internationale burger-
luchtvaarteisen, die voor Nederland zijn uitgewerkt in het informatieblad Aanduiding windturbines en 
windparken op het Nederlandse vasteland (hierna: het informatieblad) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.
Dit informatieblad geeft aan in welke gevallen en op welke manier windturbines en windparken 
worden voorzien van markering en obstakellichten ten behoeve van de luchtvaartveiligheid. Ten tijde 
van de vaststelling van het inpassingsplan gold de versie van het informatieblad van 30 september 
2016 waarin staat dat in de schemer- en nachtlichtperiode alle windturbines van vastbrandende 
lampen kunnen worden voorzien in plaats van knipperende lampen. Omdat vastbrandende verlichting 
in de nachtperiode minder hinder met zich brengt in vergelijking met knipperende verlichting is ervoor 
gekozen dit toe te passen ten aanzien van Windpark N33 en te borgen in de planregels. Daarbij is 
echter uitdrukkelijk beoogd de vastbrandende verlichting uitsluitend in de schemer- en nachtlichtperi-
ode toe te staan. Uit de internationale regelgeving en het informatieblad volgt immers dat de 
obstakellichtverlichting in de dagperiode wit knipperend dient te zijn om goed zichtbaar te zijn voor 
het luchtverkeer.

In artikel 4.1.3, onder b, van de planregels is dit niet correct verwoord. Daarin staat dat alvorens het 
windpark voor energieproductie in gebruik genomen en gehouden mag worden, de obstakelverlich-
ting op de turbines gerealiseerd dient te zijn conform een door Inspectie Leefomgeving en Transport 
goedgekeurd verlichtingsplan, waarbij geldt dat de verlichting vastbrandend dient te zijn.

Gelet daarop dient de planregel te worden gewijzigd. In de planregel wordt neergelegd dat de 
obstakelverlichting op de turbines gerealiseerd dient te zijn conform een door Inspectie Leefomgeving 
en Transport goedgekeurd verlichtingsplan. Daarmee wordt geborgd dat de verlichting voldoet aan de 
internationale veiligheidsvoorschriften en het informatieblad.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van vrijdag 10 september 2021 tot en met donderdag 21 oktober 2021 de ontwerp partiële 
herziening met de Nota van Antwoord op de reacties op het Voorontwerp inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende 
adressen:
– gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand;
– gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;
– gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van vrijdag 10 september 2021 tot en met donderdag 21 oktober 2021 reageren. Dat kan op 
verschillende manieren:
– Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark

N33’. U krijgt dan per e-mail een ontvangstbevestiging. U kunt niet reageren per e-mail.
– Per post door een brief te sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt partiële herziening rijksinpassingsplan windpark N33
Postbus 111, 9200 AC Drachten
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Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbeves-
tiging sturen.
– Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u ook op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00

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 aangeleverd. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is. U vindt meer 
informatie over het privacy beleid op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wat gebeurt hierna? 

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden betrokken bij het definitieve besluit. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of 
en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve besluit zijn verwerkt.
Het definitieve besluit zal ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd 
aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-
energieprojecten.nl.

Meer informatie 

Het inpassingsplan en ontwerp partiële herziening zijn in digitale vorm te vinden op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie over Windpark N33 en alle bijbehorende stukken vindt u 
ook op www.rvo.nl/windpark-n33.
Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via 
telefoonnummer 070 379 89 79.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen/reacties 
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. 
Door te klikken op uw zienswijzenummer wordt u automatisch doorverwezen naar de zienswijze. 
De reactie is opgenomen vanaf pagina 10. De zienswijzen zijn opgenomen vanaf pagina 14.

Zienswijzen en reactie op partiële herziening inpassingsplan ‘Windpark N33’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 

202100496 202100496 

202100497 202100497 

202100529 202100529 

202100552 202100552 

202100553 202100553 

202100554 202100554 

202100616 202100616 

202100617 202100617 

202100618 202100618 

202100619 202100619 

202100620 202100620 

202100621 202100621 

202100622 202100622 

202100623 202100623 

202100624 202100624 

202100625 202100625 

202100626 202100626 

202100627 202100627 

202100628 202100628 

202100629 202100629 

202100632 202100632 

202100633 202100633 

202100634 202100632 (eensluidend)
202100641 202100641 
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen/reacties 

Zienswijzen en reactie partiële herziening inpassingsplan ‘Windpark N33’ 

Registratienummer Organisatie 

202100623 Stichting Platform TegenwindN33, MEEDEN 

202100624 Dorpsraadcoöperatie Meeden UA, MEEDEN

202100641 Gemeente Veendam, College van Burgemeesters en Wethouders, VEENDAM 
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Reactie 202100641 
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202100641

Verzonden: 11/3/2021 12:35:44 AM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam:
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: Postbus
Huisnummer: 20004
Postcode: 9640 PA
Woonplaats: Veendam
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres: info@veendam.nl
Als: Overheid
(Mede) namens:
Organisatie: Gemeente Veendam

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Zie bijlage

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie bijlage

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie bijlage

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage
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202100641

gemeente Veendam

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt partiële herziening 
rijksinpassingsplan windpark N33 
Postbus 111
9200AC DRACHTEN

Uw kenmerk:
Zaaknummer:

Start zaak:
Behandeld door:

E-mail adres:
Tel. Nummer:

Datum:
Bijlagen:

Verzenddatum:

189005 
24juni 2021 

 
infoggveendam.nl 

 
18 oktober 2021 
geen
2 0 OKT 2021

Betreft: Zienswijze ontwerp Partiële herziening Rijksinpassingsplan Windpark N33

Excellentie,

ln mei van dit jaar heeft u het college en de gemeenteraad geïnformeerd over een door uw 
ministerie geconstateerde strijdigheid in het vastgestelde Rijksinpassingsplan Windpark N33 
met de internationaal geldende veiligheidseisen ten aanzien van obstakelverlichting voor 
windparken. U gaf aan het voornemen te hebben deze strijdigheid op te heffen door middel van 
een daartoe strekkende wijziging van het inpassingsplan.
U heeft het college en de raad in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het door u 
meegestuurde Voorontwerp voor het wijzigingsbesluit inpassingsplan voor windpark N33. 
De raad heeft bij brief van 6 juli jl. zijn advies en gevoelen aan u kenbaar gemaakt en het college 
heeft bij schrijven van 24 juni haar advies gegeven en op 6 juli 2021 haar steun betuigd aan de 
reactie van de raad.

Het ontwerp van de Ppartiële herziening rijksinpassingsplan Windpark N33 is samen met de Nota 
van Antwoord op de reacties op het voorontwerp, nu formeel ter inzage gelegd.
Het college wenst daarom de eerder gegeven reactie te herhalen en als zienswijze op het ontwerp 
hierbij nu formeel als onderstaand in te dienen. Daarnaast wijst het college u nog op de hier boven 
genoemde reactie van de raad.

Omdat het hiergaat om het herstel van een onbedoelde onjuistheid in het inpassingsplan, strijd 
met internationale eisen en de veiligheid van de luchtvaart, geeft het college aan geen 
inhoudelijke opmerkingen te hebben terzake van de voorgenomen wijziging van het 
inpassingsplan op zich.

Wel verzoekt het college bij deze nogmaals nadrukkelijk, aandacht te hebben voor en prioriteit te 
schenken aan andere vormen van waarschuwingssystemen bij windparken ten aanzien van de 
luchtvaart dan de nu voorgeschreven obstakelverlichting.
Zoals bekend zijn onderzoeken gaande naar toepassing van systemen die de obstakelverlichting 
inschakelen bij nadering van luchtvaartuigen zoals bijvoorbeeld radardetectie vanaf de grond of 
het gebruikmaken van het transpondersysteem dat al bij de luchtvaart in gebruik is. Wanneer uit 
de onderzoeken een geschikt alternatief naar voren komt zal daarna aanpassing van regelgeving 
nodig zijn en zal de financiering van feitelijke invoering aandacht behoeven.

Gemeente Veendam
Postbus 20004,9640 PA Veendam telefoon 0598 652222 e-mail info@veendam.nl pag- 1 van 2
Raadhuisplein 5, 9641AW Veendam fax 0598 652250 website www.veendam.nl bank nr. NL64BNGH0285008676
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202100641

De knipperende witte dagverlichting en zeker ook de rode nachtverfichting leidt tot veel hinder, 
weerstand en zeifs gezondheidsproblemen bij omwonende in wijde omtrek.
Een snelle invoering van een dergelijk alternatief systeem zal de hinder van de huidige verlichting 
aanmerkelijk verminderen of mogelijk zelfs voorkomen en daarmee een opluchting zijn voor velen 
binnen onze gemeente en daar buiten. Het college vraagt hier met klem aandacht voor.
Wij hebben kennisgenomen van de passage in de Nota van Antwoord waarin wordt gemeld dat de 
exploitant van windpark N33 heeft besloten ook dit windpark beschikbaar te stellen voor een 
eventuele tweede pilot voor de transpondertechniek. Ook hier vraagt het college nadrukkelijke 
inspanning om deze pilot daadwerkeiijk uitgevoerd te krijgen.

In de Nota van Antwoord wordt ook opgemerkt dat exploitanten en fabrikant veel inzet hebben 
gestoken in onderzoek naar de technische oorzaak en het vinden van oplossingen voor de 
iaagfrequente tonen waarvan ernstige hinder wordt ondervonden. De tot nu toe door hen 
genomen maatregelen en verbeteringen zouden al tot forse vermindering van het aantal klachten 
hebben geleid. Naar verwachting kan op korte termijn-zo wordt gesteld - de overlast worden 
weggenomen oftot een minimum worden teruggebracht.
Het college is een dergelijke verbetering van de situatie en een forse afname daardoorvan 
klachten niet bekend.

Het college herhaalt dan ook tot slot de gedane oproep aan u om, vanuit uw verantwoordelijkheid 
voor het tot stand komen van dit windpark, uw invloed aan te wenden om er voor te zorgen dat er 
afdoende maatregelen worden getroffen waardoor de overlast van het Windpark N33 verdwijnt 
dan wel tot een aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht.

Gemeente Veendam
Postbus 20004, 9640 PA Veendam telefoon 0598 652222
Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam fax 0598 652250

e-mail info@veendam.nl pag.2van2
website www.veendam.nl bank nr. NL64BNGH0285008676
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202100496

Verzonden: 9/26/2021 9:33:04 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: c
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

De visie op windparken en zonneparken in het algemeen

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Misleiding van mensen t.b.v. energietransitie, en klimaatverandering.

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zoals ik het bekijk is de bouw van windpark 33 de plaatselijke bewoners door de strot gedrukt. en 
dit gaat meer hier in Nederland gebeuren. Er word naar inwoners geluisterd en er word niets mee 
gedaan. avonds kleurt de nacht rood ,overdag witte flitslampen en beweging. De hele

energie transitie beschouw ik als mislukt. Je moet er maar aan wennen volgens psychologische 
rapporten ,maar er schuilt heel wat anders achter. Een gouden regel is; overbelasting of uitputting 
leid tot vervorming breuk en chaos en uitval.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

als je kind of partner gepest of verkracht word waar je veel van houd ga je de dader haten. Dit 
geld ook voor de bodem

of landschap waar je met plezier woont. boeren worden eerst gepest en daarna beloont als ze 
toestemming geven voor windmolens of zonneparken op hun land ,en de omgeving interesseert 
hun blijkbaar niet meer .pracht landbouw gebied waar miljoenen subsidiegeld is ingestoken voor 
ruilverkaveling om efficiënt gewassen te telen word vernietigt het voelt of elke heipaal door mijn 
hard is geslagen. En bovendien zal hier alleen maar het klimaat sneller door veranderen .Omdat 
het door een andere reden komt als wat de burgers voorgespiegeld word. Ik beschouw het als 
legale misdaad tegen de plaatselijke bevolking.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

We hebben 1 wereld en we kunnen veel van elkaar leren.

Windmolens horen op zee of in de bergen waar geen mens of dier er hinder van ondervindt. 
Zonneparken horen in de woestijn, op daken .of langs spoor ,4 Baans snelwegen.

Zo bestaat de mogelijkheid om lawaai te reduceren en het landschap onberoerd te laten. we 
kunnen op knooppunten waar wegen kruisen winterse problemen voorkomen. Er zijn zoveel 
mogelijkheden om het leefbaar in Nederland te houden
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202100497

Verzonden: 10/1/2021 11:56:09 AM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Windpark N33

83987712_6914165_Zienswijze-Inpassingsplan_N33- .pdf

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Ja, zie bijlage 1

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Experimentsduur (artikel 70) is verstreken op 15 juli 2021

Het Unierecht is geschonden

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Gezondheid

Welzijn

Veiligheid

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

De SMB richtlijn (Unierecht is geschonden83987712_6914166_21OV0901-03-
Emissie_profielen_Windturbines_N33-versie_3.pdf

16 van 246



202100497

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Windpark N33

Postbus 111

9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33

Meeden, 1 oktober 2021.

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u mijn zienswijze aangaande het ontwerpbesluit t.a.v. de partiële herziening 
van het inpassingsplan Windpark N33.

De obstakelverlichting kan het overgrote deel van de tijd uitgeschakeld worden.

Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het mogelijk 
om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt de verlichting 
slechts ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is. Op dit moment is de 
obstakelverlichting in een groot deel van de provincies Groningen en Drenthe continu zichtbaar 
en storend. Ik verzoek de minister dan ook om het ontwerpbesluit aan te passen en de 
exploitanten te verplichten naderingsdetectie toe te passen, teneinde de overlast zoveel 
mogelijk te beperken.

Er is geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan.

Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een 
geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat een 
voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik gemaakt 
van een nogal exotische constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit uitvoering CHW 

elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" deze lange duur 
mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 2021.
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Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een planregel 
uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is immers eerst een 

wetswijziging noodzakelijk! Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd is, dient ertoe 
om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. Binnen 5 jaar weet je in 
elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de overheid over een paar jaar bijvoorbeeld 
besluiten om de turbines nog 100 meter hoger te maken.

Ik verzoek de minister dan ook om eerst het uitvoeringsbesluit CHW aan te passen alvorens 
deze herziening door te voeren.

Benodigde MER rapportage ontbreekt

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark Delfzijl Zuid 
Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een milieueffectrapportage op basis van 
Unierecht dient te worden opgesteld aangaande de normen voor windturbines. Nu de wijziging 
van het inpassingsplan er toe dient om het in bedrijf zijn van windpark N33 te legaliseren, zal dit 
besluit ook aan deze uitspraak getoetst moeten worden.

Ik verzoek de minister om een volledige MER rapportage te maken alvorens over te gaan tot 
deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage de laatste 
inzichten aangaande de gevolgen van laag frequent geluid (LFG), trillingen door de grond, 
stikstof en fijnstof op dienen te worden genomen. De verslechtering van de luchtkwaliteit door 
processen welke zich rond de turbines afspelen, worden als zeer bedriegend voor de 
volksgezondheid aangemerkt, nu niet slechts naar lucht, maar ook naar bodem en water extra 
verontreiniging wordt gedeponeerd. Daarbij merk ik op, dat vooral LFG voor veel overlast zorgt.

Hoogachtend,
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Verzonden: 10/7/2021 2:08:32 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33

84109962_6934656_Zienswijze.docx

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

In het ontwerpbesluit word niet gesproken over het LFG dat geproduceerd wordt Tevens is de 
obstakel verlichting constant aan en wordt niet zoals wordt aangegeven uitgezet. De hoogte van de 
turbines is 220 Dit zou betekenen dat deze 220 km van de huizen moeten staan. De afstand is bij 
ons maar 800 meter.

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Er zijn zeker belangen over het hoofd gezien En de belangen van de omwonden worden niet 
serieus genomen. Men is niet goed voorgelicht. De windturbines zijn vele malen hoger dan 
verwacht. Het geluid wat geproduceerd wordt is totaal niet aan de orde geweest, een constante 
bromtoon en draaien van de wieken. Daarnaast is er sprake van LFG Dit LFG veroorzaakt niet 
alleen geluid overlast maar ook trillingen. Deze trillingen zijn schadelijk, ook als je het geluid niet 
hoort heb je last van deze trillingen

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Wij worden behoorlijk geraakt Het is nu inmiddels zover gekomen dat we ons huis, het ouderlijk 
huis van  en van de kinderen van beiden, moeten verlaten. Dit geeft niet alleen financiële 
schade, maar nog meer emotionele schade. Na meer dan 40 jaar moeten we het dorp verlaten om 
gezondheid reden. Slapeloosheid, de vermoeidheid geeft mentale klachten, hoofdpijnklachten en 
hart klachten.  heeft het afgelopen jaar een cardioversie moeten ondergaan en zijn ICD 
kastje is tweemaal afgegaan. In alle jaren na plaatsing van de ICD is dit niet voorgekomen.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

We worden niet gehoord, naast de fysieke en mentale klachten, die nu al meer dan 9 maanden 
duren. Er komt nieuwe software wordt er aangegeven misschien wordt het dan beter, helaas hier 
kunnen we niet meer op wachten. Voor ons komt er nu ook bij dat we ons huis moeten verlaten. 
Zoals jullie begrijpen is dit zeer ingrijpend en drukt zwaar. In deze huizen gekte periode is het ook 
nog eens niet makkelijk om een andere plek te vinden waar we ons fijn zullen voelen. Daarnaast 
zullen onze kosten behoorlijk stijgen. Het is te gek voor woorden dat dit mag in Nederland. De 
politiek luistert niet. De gemeente luistert niet en degene die wel luisteren staan met hun rug tegen 
de muur. We vullen dit nu in maar heeft het nut? Ons vertrouwen is weg.Wij waren geen 
tegenstanders van windmolens We zijn altijd bezig om zo milieubewust te leven. Nu denken we wat 
heeft dit ons opgeleverd.......
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 111
9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan 
Windpark N33

Veendam, 7 oktober 2021

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u mijn zienswijze aangaande het ontwerpbesluit t.a.v. de partiële 
herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Obstakelverlichting kan het overgrote deel van de tijd uitgeschakeld worden.
Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het 
mogelijk om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt 
de verlichting slechts ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is. Op 
dit moment is de obstakelverlichting in een groot deel van de provincies Groningen en 
Drenthe continu zichtbaar en storend. Ik verzoek de minister dan ook om het 
ontwerpbesluit aan te passen en de exploitanten te verplichten naderingsdetectie toe te 
passen, teneinde de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan
Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met 
een geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin 
staat dat een voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het 
inpassingsplan is gebruik gemaakt van een nogal exotische constructie om dat mogelijk 
te maken. In het besluit uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is 
bij wijze van "experiment" deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft 
echter een einddatum van 15 juli 2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een 
planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is 
eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum 
gebaseerd is, dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te 
garanderen. Binnen 5 jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier 
kan de overheid over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 
meter hoger te maken.
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Ik verzoek de minister dan ook om eerst het uitvoeringsbesluit CHW aan te passen 
alvorens deze herziening door te voeren.

Benodigde MER rapportage ontbreekt
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark 
Delfzijl Zuid Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een 
milieueffectrapportage dient te worden opgesteld aangaande de normen voor 
windturbines. Nu de wijziging van het inpassingsplan er toe dient om het in bedrijf zijn 
van windpark N33 te legaliseren, zal dit besluit ook aan deze uitspraak getoetst moeten 
worden.
Ik verzoek de minister om een volledige MER rapportage te maken alvorens over te 
gaan tot deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage 
de laatste inzichten aangaande de gevolgen van laag frequent geluid (LFG), trillingen 
door de grond, stikstof en fijnstof op dienen te worden genomen. Daarbij merk ik op dat 
vooral LFG voor veel overlast zorgt.

Hoogachtend

22 van 246



202100552

Verzonden: 10/15/2021 11:59:05 AM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens: 
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33

84282352_6962000_Zienswijze_Windmolenpart_N33_ .pdf

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Het hele ontwerpbesluit is in mijn optiek onjuist en zou er niet moeten komen. Windpark N33 is 
sinds vorig jaar in bedrijf, maar eigenlijk mag het op dit moment helemaal niet draaien. De 
verlichting van het windpark voldoet namelijk niet aan de eisen van de overheid. In plaats van de 
verlichting aan te passen, wil de overheid haar eigen regels herschrijven, zodat ineens aan de 
regels wordt voldaan. De omgekeerde wereld lijkt mij.

84282352_6962001_Zienswijze_Windmolenpart_N33_ .pdf

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Ja, een andere oplossing, namelijk:

Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het mogelijk 
om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt de verlichting slechts 
ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is. Op dit moment is de 
obstakelverlichting in een groot deel van de provincies Groningen en Drenthe continu zichtbaar en 
storend. Ik verzoek de minister dan ook om het ontwerpbesluit aan te passen en de exploitanten te 
verplichten naderingsdetectie toe te passen, teneinde de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ja, namelijk structureel hinder door verlichting.

84282352_6962002_Zienswijze_Windmolenpart_N33_ pdf

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zowel tijdens de voorbereiding, als tijdens de bouw, de proefperiode en in het heden, wordt vooral 
de inwoner van Meeden over het hoofd gezien. Burgers zijn buiten spel gezet en hebben helemaal 
niets te zeggen (gehad). Er wordt niet geluisterd naar de inwoners en het draait alleen maar om 
geld. Dat doet iedereen pijn. Ons mooie dorp en het leefplezier is verpest door deze enorme 
windturbines.
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84282352_6962003_Zienswijze_Windmolenpart_N33_ .pdf
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 111
9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark 
N33

Meeden, 15-10-2021

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u mijn zienswijze aangaande het ontwerpbesluit t.a.v. de partiële 
herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Obstakelverlichting kan het overgrote deel van de tijd uitgeschakeld worden.
Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het 
mogelijk om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt de 
verlichting slechts ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is. Op dit 
moment is de obstakelverlichting in een groot deel van de provincies Groningen en 
Drenthe continu zichtbaar en storend. Ik verzoek de minister dan ook om het 
ontwerpbesluit aan te passen en de exploitanten te verplichten naderingsdetectie toe te 
passen, teneinde de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan
Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een 
geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat 
een voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik 
gemaakt van een nogal exotische constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" 
deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 
2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een 
planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is 
eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd 
is, dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. 
Binnen 5 jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de overheid 
over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hoger te maken.

Ik verzoek de minister dan ook om eerst het uitvoeringsbesluit CHW aan te passen 
alvorens deze herziening door te voeren.
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Benodigde MER rapportage ontbreekt
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark 
Delfzijl Zuid Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een 
milieueffectrapportage dient te worden opgesteld aangaande de normen voor windturbines. 
Nu de wijziging van het inpassingsplan er toe dient om het in bedrijf zijn van windpark N33 
te legaliseren, zal dit besluit ook aan deze uitspraak getoetst moeten worden.
Ik verzoek de minister om een volledige MER rapportage te maken alvorens over te gaan 
tot deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage de 
laatste inzichten aangaande de gevolgen van laag frequent geluid (LFG), trillingen door de 
grond, stikstof en fijnstof op dienen te worden genomen. Daarbij merk ik op dat vooral 
LFG voor veel overlast zorgt.

Hoogachtend,
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Verzonden: 10/15/2021 8:36:19 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Ontwerp partiële herziening inpassingsplan Windpark N33

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Ja, zie bijlage 5. Er wordt ten onrechte geconcludeerd dat de klachten zijn afgenomen.

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Ja, zie bijlage 5. Vooral gezondheidsklachten en naderingsdetectie.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ja, zie bijlage 5. Ik kan meerdere nachten per week niet slapen van de herrie en heb last van de 
flitslampen overdag.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Ja, zie Bijlage 5. Het besluit mist een juridische
basis.84295974_6964391_Zienswijze_getekend.pdf
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Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Windpark N33 
Postbus 111
9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark 
N33

Meeden, 15 oktober 2021

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u mijn zienswijze aangaande het ontwerpbesluit ten aanzien van de 
partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Persoonlijk
Hoewel ik geen tegenstander ben van windenergie op land heb ik mij altijd verzet tegen 
windpark N33. Dit park is te groot en staat te dicht bij woningen. Nu het park in bedrijf is is 
het veel erger dan ik gedacht had. Ik lig meerdere nachten per week wakker van het geluid 
en mijn tinnitus is veel erger geworden. Veel dorpsgenoten waarmee ik spreek kampen 
met dezelfde klachten. Vaak is het zo dat ik in slaap val, om een uur of 2 weer wakker 
wordt, en vervolgens niet kan slapen tot een uur of zes als achtergrondgeluiden (verkeer, 
vogels) een achtergrondruis gaan vormen. Het gebrek aan slaap heeft een zeer negatieve 
invloed op mijn leven en algehele gesteldheid.

Geluid
ln de het antwoord op kamervragen 9 juni 2021 omschrijft de staatssecretaris het geluid 
van windpark N33 als volgt: “De situatie bij windpark N33 is zeer vervelend voor 
omwonenden. Echter is dit wel een heel specifieke situatie die niet maatgevend is voor 
alle windparken."
Daarmee erkent de minister dat het geluid bij windpark N33 uitzonderlijk is. Met het 
onderhavige besluit legaliseert de minister het in bedrijf zijn van het windpark en daarmee 
de uitzonderlijke geluidsoverlast. Ik verzoek de minister dan ook uitdrukkelijk de belangen 
en de gezondheid van omwonenden mee te wegen in dit besluit. Door het niet nemen van 
dit besluit kan de minister de overlast volledig wegnemen omdat het windpark dan niet in 
bedrijf kan zijn.

Klachten
In het bovengenoemde antwoord op kamervragen schrijft de staatssecretaris:
“Zo vind ik het belangrijk dat omwonenden die overlast ervaren in gesprek kunnen 
gaan met de exploitant."
Daarvan is in het geval van windparkN33 geen sprake. In het begin kreeg ik nog antwoord 
van de exploitanten op klachten. Inmiddels blijven antwoorden geheel uit en is er 
nauwelijks sprake van een dialoog tussen omwonenden en exploitanten. Klachten worden 
op zeer diverse wijze geregistreerd. Ik noem daarbij de app van RWE (niet voor mensen in 
west-Meeden en Veendam), het emailadres info@windparkn33.nl, de dorpsraad, de 
gemeente en de provincie. De minister heeft in de nota van antwoord gesteld dat “De tot 
nu toe genomen maatregelen en verbeteringen hebben al tot forse vermindering van het 
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aantal klachten geleid”. Het is volstrekt onduidelijk waarop de minister deze conclusie 
baseert en ik bestrijd die. Het heeft er alle schijn van dat de minister enkel heeft geluisterd 
naar de exploitanten.
Het gebrek aan een eenduidige registratie van klachten is des te storender omdat de 
minister tijdens de behandeling van het herzieningsverzoek van windpark N33 voor de 
Raad van State heeft toegezegd een centraal meldpunt voor klachten in het leven te 
roepen. Mij is nog niet het begin van de uitvoering van deze toezegging bekend.

Ik verzoek de minister dan ook eerst tot een fatsoenlijke inventarisatie van de klachten te 
komen alvorens over te gaan tot dit besluit.

Onduidelijkheid overte nemen maatregelen
ln de nota van antwoord schrijft de minister:"Op de uitkomsten van dit 
milieueffectrapport kan nog niet worden vooruitgelopen.". Toch doet de minister dat door 
met dit besluit het in bedrijf zijn van windpark N33 te legaliseren, zonder de benodigde 
onderliggende MER.
Daarnaast schrijft de minister: “Naar verwachting kan op korte termijn de overlast worden 
weggenomen oftoteen minimum worden teruggebracht”
Volstrekt onduidelijk is waarop deze verwachting is gebaseerd. Er staan na de software 
update voor zover ik weet geen werkzaamheden gepland aan de turbines. Daarnaast is 
onduidelijk wat met een “korte termijn” bedoeld wordt. Ik verzoek de minister eerst meer 
duidelijkheid te verschaffen over de nog te nemen maatregelen en de termijn waarop dat 
gaat gebeuren, aangezien het huidige standpunt volstrekt geen rechtszekerheid biedt.

Geaccrediteerd geluidsproductieniveau
Onduidelijk is of deze turbines voldoen aan het geaccrediteerde geluidsproductieniveau. 
Gezien de vele klachten en de onverwachte hoeveelheid laagfrequent geluid twijfel ik er 
aan of de turbines aan de gecertificeerde waardes voldoen. Daarnaast is onduidelijk of de 
turbines opnieuw gecertificeerd moeten worden na de software update. Ik verzoek de 
minister aan te tonen dat deze turbines voldoen aan de certificatie.

Geen garantie voor vastbrandende nachtverlichting
Ten onrechte bevat het voorgenomen besluit ook geen garantie meer voor vastbrandende 
nachtverlichting indien geen naderingsdetectie wordt toegepast.

Obstakelverlichting kan het overgrote deel van de tijd uitgeschakeld worden
Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het 
mogelijk om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt de 
verlichting slechts ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is. Op dit 
moment is de obstakelverlichting in een groot deel van de provincies Groningen en 
Drenthe continu zichtbaar en storend. Ik verzoek de minister dan ook om het 
ontwerpbesluit aan te passen en de exploitanten te verplichten naderingsdetectie toe te 
passen, teneinde de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Geen juridische basis voor het aanpassen van het ïnpassingsplan
Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een 
geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat 
een voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik 
gemaakt van een nogal exotische constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" 
deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15juli 
2021.
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Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een 
planrege! uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is 
eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd 
is, dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. 
Binnen 5 jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de overheid 
over een paarjaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hoger te maken.

Ik verzoek de minister dan ook om eerst het uitvoeringsbesluit CHWaan te passen 
alvorens deze herziening door te voeren.

Benodigde MER rapportage ontbreekt
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark 
Delfzijl Zuid Uitbreiding. DeAfdeling heeft geoordeeld dat er eerst een 
milieueffectrapportage dient te worden opgesteld aangaande de normen voor 
windturbines. Nu de wijziging van het inpassingsplan er toe dient om het in bedrijf zijn van 
windpark N33 te legaliseren, zal dit besluit ook aan deze uitspraak getoetst moeten 
worden.
Ik verzoek de minister om een volledige MER rapportage te maken alvorens over te gaan 
tot deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage de 
laatste inzichten aangaande de gevolgen van laag frequent geluid (LFG), trillingen door de 
grond, stikstof en fijnstof op dienen te worden genomen. Daarbij merk ik op dat vooral LFG 
voor veel overlast en gezondheidsklachten zorgt.

Economische uitvoerbaarheid
Ten onrechte stelt de minister dat er geen verandering is ten aanzien van de economische 
uitvoerbaarheid. Dit park kan alleen winstgevend draaien met behulp van SDE+ subsidies. 
Een van de voorwaarden voor deze subsidie is dat de benodigde besluiten en 
vergunningen op tijd afgegeven zijn. Nu dat achteraf niet het geval blijkt te zijn is de vraag 
of RVO niet handhavend op moet treden en de subsidietoekenning in moet trekken.
Ik verzoek de minister dan ook te verklaren op welke juridische basis RVO af kan zien van 
handhavend optreden.

Termijnen en Conclusie
Gezien alle bovenstaande tekortkomingen in het voorgenomen besluit acht ik de kans 
aanwezig dat de minister die niet kan herstellen binnen de termijn van 12 weken die daar 
voor staat. Ik verzoek de minister in dat geval er voor zorg te dragen dat windpark N33 uit 
productie genomen wordt totdat er een juridische basis bestaat voor het in bedrijf zijn van 
het park. Laat duidelijk zijn dat ik op de hoogte ben van de juridische middelen die mij ter 
beschikking staan bij het uitblijven van een besluit. Ik vraag daarbij nogmaals aandacht 
voor de gezondheidsklachten die ik en veel van mijn dorpsgenoten ondervinden door het 
illegaal in bedrijf zijn van het windpark.

Hoogachtend,

 2021
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Verzonden: 10/16/2021 1:15:00 AM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres:
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Aanleg windmolens gemeente Veendam

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Verlichting

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Inspraak en betrekken inwoners. Informeren inwoners

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Horizon vervuiling

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Slagschaduw N33
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Verzonden: 10/19/2021 9:54:06 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Inpassingsplan partiele herziening windpark N33

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Er is naar mijn mening geen sprake van een internationaal verplichtende regelgeving inzake de 
verlichting van windmolenparken. Indien er geen sprake is van deze wettelijke verplichting en er 
geen verlichting op een windpark is aangebracht waarschuwt de Raad voor de Luchtvaart 
vliegtuigen voor een lastige situatie. De Raad van State heeft geoordeeld dat de regels van de 
Luchtvaartveiligheid niet bindend zijn.

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

De belangen van omwonenden van windpark N33 zijn over het hoofd gezien.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ik wordt geraakt in mijn belang. Het windpark N33 verstoort mijn (nacht) rust door de 
laagfrequente trillingen.

Ik ondervindt hierdoor ernstige problemen in mijn dagelijks functioneren.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijgevoegde brief 18-10-2021 zienswijze herziening Inpassingsplan windpark N33 (Drachten)

De nota van Antwoord op het voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan windpark N33 van 
24 augustus 2021 bevat zeer storende onjuistheden ten aanzien van onder punt 2.1 opgenomen 
beantwoording mbt de getrokken conclusies inzake de de stand van zaken mbt de hinder en 
klachten voor omwonenden. De onderbouwing van de conclusies ontbreekt. De bewering dat de tot 
nu toe genomen maatregelen en verbeteringen al tot een forse vermindering van de klachten 
hebben geleid is onwaar.84364470_6975317_19-10-2021_Drachten_zienswijze_inpassingsplan.pdf
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Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt partiele herziening rijksinpassingplan windpark N33
Postbus 111
9200 AC Drachten

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiele herziening van het inpassingsplan Windpark N33

Muntendam, 18 oktober 2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u mijn zienswijze inzake de partiele herziening van het rijksinpassingsplan Windpark 
N33.

Persoonlijke situatie.
Ondergetekende heeft na het vaststellen van het Inpassingplan de woning Boven , die 
reeds sinds generaties in de familie was, in september 2019 verkocht omdat de woning ingesloten zou 
worden door de 27 turbines ten noorden Meeden en op zeer korte afstand de 4 turbines in het 
deelgebied Midden, met op afstand de 4 turbines in deelgebied Zuid.
De woning Boven  is gekocht door onze dochter, die minder problemen voorzag dan ik 
met de windturbines, ook om de woning toch in het bezit van de familie te kunnen houden.

Mijn vrouw en ik zijn verhuisd naar Muntendam, in de verwachting daar geen overlast te ondervinden 
van de windturbines.
Niets blijkt echter minder waar.
Met oostenwind wordt ik s’nachts geconfronteerd met een geluid als van een draaiende cementmolen, 
een opgejaagd gevoel en nauwelijks tot geen slaap.
Naar achterafblijkt ervaren mensen, niet alleen in de omliggende dorpen, maar ook zelfs in 
Winschoten en Hoogezand vergelijkbare problemen tengevolge van de laagfrequente trillingen van de 
turbines van Windpark N33.
Anders dan de Minister in de Nota van antwoord op het Voorontwerp wijzigingsbesluit 
rijksinpassingsplan windpark N33 van 24 augustus 2021 wil doen laten geloven is er in mij situatie 
zeker geen sprake van een forse vermindering van de klachten.
Milieu/gezondheidseffecten voor omwonenden en gezondheidsbescherming zijn in het gehele proces 
rond het windpark N33 bij alle gelegenheden door ondergetekende ingébracht.
Dit betreft niet alleen geluid en slagschaduw maar ook de emissies die worden veroorzaakt door de 
turbines.
Er zal een verklaring moeten komen voor het gegeven waarom er in het gehele doorlopen proces, niet 
tot nauwelijks is ingegaan op de opmerkingen over milieu/gezondheidsaspecten voor omwonenden, 
temeer daar het windpark N33 is gesitueerd midden tussen de op zeer korte afstand gelegen 
omliggende dorpen.

1. Voorgenomen wijziging planregeI verlichting
Het proces rond de totstandkoming van het windpark N33 is buitengewoon slecht verlopen voor met 
name de omwonenden van windpark N33.
Het proces en de van overheidswege betrokkenen bij de gehanteerde bulldozertactiek om het windpark 
N33 op te dringen aan omwonenden vindt met het wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan windpark N33 
een passende opvolging in het proces.
Het gestelde omtrent de dagverlichting in het Inpassingsplan “vastbrandend” is voldoet volgens de 
Minister niet aan internationale voorschriften hieromtrent.
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Volgens mijn informatie is er echter geen sprake van een wettelijk noodzakelijke aanpassing om aan 
internationale voorschriften te moeten voldoen.
De Raad van State heeft dan ook geoordeeld dat de regels van de Luchtvaartveiligheid niet bindend 
zijn.
De mogelijkheid bestaat om de obstakelverlichting te kunnen uitschakelen op basis van 
naderingsdetectie (middels radar of transponder).
Op verzoeken hieromtrent door de omliggende gemeenten wordt aangegeven dat het aan het 
Ministerie van I& W en het IL T is om te bepalen of het wenselijk is om nog een tweede pilot te laten 
plaatsvinden voordat kan worden besloten of transpondergestuurde naderingsdetectie kan worden 
toegestaan.
Dit biedt geen enkele garantie voor omwonenden dat er mogelijk ooit op termijn een oplossing kan 
komen voor de lichtoverlast van windpark N33.
Het had de Minister gesierd als deze zou hebben ingezet op naderingsdetectie ipv het opnieuw ter 
discussie stellen van de planregels omtrent de verlichting in het rijksinpassingsplan.
Hiermee had de ernstige overlast die het windpark N33 geeft voor omwonenden in een zekere mate 
verlicht kunnen worden.
Naar mijn mening moet de discussie over de verlichting van het windpark worden omgezet in een 
onmiddellijk actie om te komen tot transpondergestuurde naderingsdetectie.

2.1 Geluid
In de nota van antwoord op het Voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan wordt aangegeven 
dat de ervaren geluidsoverlast door omwonenden een serieus probleem is”.
Hiermee geeft de minister aan dat de geplaatste turbines veel overlast veroorzaken dat de vooraf 
uitgebrachte rapporten over de te verwachten overlast van de realisatie van het windpark N33 niet 
juist zijn geweest. De beoordeling, toetsing en de vergunningverlening van de kant van de overheid 
heeftgefaald omdat het omwonenden onvoldoende heeft beschermd tegen de gevolgen van de 
plaatsing van het windpark op de locatie gelegen in de oksel van een groot aantal omliggende 
dorpen.

Tegelijkertijd wordt aangegeven dat: citaat “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 een forse vermindering van het aantal klachten geleid.”
Bovengenoemd citaat bevreemd mij ten zeerste. Exploitanten en fabrikant hebben in het de periode 
vanaf plaatsing van de turbines tot aan dit moment kennis kunnen nemen van de ernstige hinder 
die omwonenden in de wijde omgeving van het windpark N33 ondervonden.
Ondanks de bekende problemen en de handhavingsverzoeken waarin het bevoegd gezag de 
exploitanten heeft gesommeerd de turbines stil te zetten hebben de exploitanten de turbines door 
laten draaien. De enige actie van de exploitanten die uit de handhavingsverzoeken is voortgekomen 
is het bestrijden van de rechtmatigheid van de opgelegde dwangsommen.
Onbekend is welke maatregelen door de exploitanten en fabrikant zijn doorgevoerd, feit is echter 
wel dat dit niet heeft geleid tot een vermindering van het aantal omwonenden dat aangeeft overlast 
te ondervinden van de laagfrequente tonen die de ernstige hinder verooorzaken.
Bizar is de constatering van de kant van de minister dat: citaat ”De tot nu toe genomen maatregelen 
en verbeteringen hebben al tot een forse vermindering van het aantal klachten geleid. ”
In de door mij ingebrachte stukken in het kader van de zitting bij de Raad van State van 17februari 
2021 is in de briefaan de Raad van State van 27 januari 2021 is aangegeven dat het zicht op het 
aantal en verloop van de overlastklachten van omwonenden niet aanwezig was.
Aan omwonenden was door het bevoegd gezag niet duidelijk gemaakt waar men overlastklachten 
kon melden. Het gevolg was dat overlast door een aantal omwonenden werd gemeld bij de 
gemeenten waarin zij woonachtig waren, andere omwonenden melden de overlast bij de 
Omgevingsdienst Groningen, een aantal omwonenden melde overlast bij de exploitanten en een 
groot aantal overlastklachten wordt gemeld bij de dorpsraadcooperatie Meeden.
Het zicht op het aantal en verloop van de overlastklachten ontbrak in zijn geheeL
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Tijdens de behandeling van ditpuntgaf hetMinisterie aan dat het ontbreken van een meldpunt 
voor overlast en het ontbreken van het zicht op de klachten zeer ongewenst was en dat het 
Ministerie een centraal meldpunt voor overlast zou oprichten.
Deze toezegging is nooit waargemaakt. Toch weet de minister, bekend met het ontbreken van het 
zicht op het aantal en verloop van de overlastklachten, er is immers niets veranderd ten opzichte van 
de zitting van 17 februari 2021.
De minister zal duidelijk moeten maken op welke wijze de constateringen dat, de tot nu toe genomen 
maatregelen en verbeteringen (welke zijn dat?) al tot forse verminderingen van het aantal klachten 
heeft geleid, tot stand zijn gekomen.

In de nota van antwoord wordt tevens aangegeven in de beantwoording onder 2.1 Geluid:“Naar 
verwachting kan op korte termijn de overlast worden weggenomen of tot een minimum worden 
beperkt.”
Ook voor dit punt zal de minister deze bewering dat de overlast op korte termijn kan worden 
weggenomen (dat het kan worden weggenomen is misschien wel mogelijk) moeten of tot een 
minimum worden beperkt volledig moeten onderbouwen.
-Hierbij zal meetbaar en controleerbaar moeten worden onderbouwd wat de minister bedoeld met 
korte termijn.
-Dat de overlast kan worden weggenomen zal mogelijk zo zijn.
Van belang is of de exploitanten ook daadwerkelijk bereid zijn om uit kosten overwegingen en/of 
onderhouds- of exploitatieoverwegingen dit te doen.
De overlast kan bijvoorbeeld prima worden weggenomen door de turbines stil te zetten. De 
exploitanten zullen hier echter naar verwachting niet toe bereid zijn.
-Dat de overlast tot een minimum kan worden beperkt zal nader moeten worden onderbouwd.
Ah de fabrikant zegt: Dit is het wel wat wij aan maatregelen kunnen nemen en wij gaan niets meer 
doen. Dit is het minimum waartoe wij de overlast kunnen beperken.
Of als het toegezegde en dus op te richten Meldpunt voor overlast minder dan 1 overlastklacht per 
maand ontvangt.
De minister zal meetbaar en controleerbaar moeten aangeven wat hier wordt bedoeld met tot een 
minimum beperkt.
Voorts zal antwoord moeten worden gegeven op de vraag of omwonenden niet altijd recht hadden 
op een situatie waarbij de overlast tot een minimum werd beperkt.

2.2 Europese Wetgeving
In het gehele proces rond de totstandkoming is door mij gewezen op de het niet voldoen aan 
vingerende Europese wetgeving zoals de richtlijn 2001/42 en het Verdrag van Aarhus.
Hoewel ook de Raad van State middels de uitspraak vanjuni 2001 inmiddels heeft erkend dat deze 
Europese Wetgeving reeds vanaf200I toegepast had moeten worden is in het proces rond windpark 
N33 dit categorisch ontkent.
U zult begrijpen dat ik hiermee niet gelukkig ben, gelijk hebben maar het niet krijgen.
Ik ben overigens van mening zoals u kunt lezen in onderstaand citaat uit mijn brief inzake het 
herzieningsverzoek inzake windpark N33 bij de Raad van State zitting 17 februari 2021.

Citaat uit brief van 27 januari 2021 aan de Raad van State inzake zitting 17 februari 2021
-Het Europees Parlement heeft op 27 juni 2001 de richtlijn 2001/42/EG vastgesteld.
De richtlijn 2001/42/EG betreft de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen 
en programma’s (PB2002,L 197) hiemate noemen SMB-richtlijn.
De overheden van de landen van de Europese Unie zijn hiermede verplicht deze SMB-richtlijn te 
volgen.
Deze richtlijn houdt in het kort in dat vooraf onderzocht en vastgesteld dient te worden of de plannen 
en programma’s betere alternatieven kennen met name ten aanzien van de gevolgen voor omgeving en 
omwonenden.
In het geval van windpark N33 heeft deze toets niet plaatsgevonden.
Op 25 juni 2020 heeft het Hof van Justitie middels haar arrest C-24/19, ECLI:EU:C:2020:503 
bevestigd dat lidstaten verplicht zijn deze SMB-richtlijn te volgen.
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Ondergetekende is van mening dat de overheid ten onrechte heeft afgezien van toepassing van deze 
verplichte Europese SMB richtlijn.
Indien een tijdige en zorgvuldige afweging van de locatie en de gevolgen, met name voor de 
omwonenden, had plaatsgevonden had het windpark N33 nooit gerealiseerd kunnen en mogen worden.

Naar mijn mening is de burger bij het verstrekken van de vergunningen van hetActiviteitenbesluit 
niet voldoende beschermd geweest tegen de negatieve gevolgen van de plaatsing van de 
windturbines in het windpark N33.
Dit terwijl de strekking van de verplichte Europese SMB richtlijn sinds 2001 van kracht was.

De afgegeven vergunningen inzake windpark N33 zijn in mijn optiek dan ook niet meer van 
toepassing en het bevoegd gezag dient het windpark stil te zetten
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Verzonden: 10/19/2021 10:31:54 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Zie bijlage

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie bijlage

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie bijlage

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage
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Bureau Energieprojecten 
lnspraakpuntWindparkN33 
Postbus111
9200AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluittot partiële herzieningvan hetinpassingsplanWindpark 
N33

Wildervank, 6 oktober 2021

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangtu mijn zienswijze aangaande hetontwerpbesluitt.a.v. de partiële 
herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Obstakelverlichting kan het overgrote deel van de tijd uitgeschakeld worden.
Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het 
mogelijkom de obstakelverlichting tevoorzien van naderingsdetectie. Daardoorwordtde 
verlichting slechts ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurtis. Op dit 
moment is de obstakelverlichting in een groot deel van de provincies Groningen en 
Drenthecontinuzichtbaaren storend. Ik verzoek de ministerdan ookom het 
ontwerpbesluitaan te passen en de exploitanten te verplichten naderingsdetectietoete 
passen, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Geen juridische basis voor het aanpassenvan het inpassingsplan
Artikel 4.1 uithetinpassingsplanwindparkN33heefteenvooriopigebestemming meteen 
geldigheidsduurvan 3Ojaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WR0 waarin staat dat 
een voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan isgebruik 
gemaaktvaneen nogalexotischeconstructieom dat mogelijkte maken. In het besluit 
uitvoering CHWelfdetranche(gewijzigd bij twaalfdetranche)is bijwijze van "experiment" 
deze langeduurmogelijkgemaakt. Ditartikel (7o) heeftechtereen einddatumvan 15 juli 
2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een 
planregel uitartikel 4.1 van hetinpassingsplan meteen looptijd van 3Ojaar, Daarvoor is 
eerst een wetswijziging noodzakelijk.Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatumgebaseerd 
is, dientertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszinstegaranderen. 
Binnen5jaar weetje in elk geval waarje aan toe bent. Op deze manier kan de overheid 
over een paarjaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hogerte maken.

Ik verzoekde ministerdan ook om eerst hetuitvoeringsbesluitCHWaan te passen 
alvorensdeze herzieningdoorte voeren.

Benodigde MER-rapportage ontbreekt
Op 30juni2021 heeftde Raadvan State uitspraakgedaan in dezaak overWindpark 
Delfzijl Zuid Uitbreiding. DeAfdeling heeftgeoordeeld dat er eerst een 
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milieueffectrapportage dientteworden opgesteld aangaandede normen voorwindturbines. 
Nu dewijzigingvan hetinpassingsplanertoe dientom hetin bedrijfzijn van windparkN33 
te legaliseren,zalditbesluitook aan deze uitspraakgetoetst moeten worden.
Ik verzoekde ministerom een volledige MER-rapportage te maken alvorensoverte gaan 
tot deze wijziging van hetinpassingsplan. Daarbijmerk ik op dat in die rapportage de 
laatste inzichtenaangaandedegevolgen van laagfrequentgeluid (LFG), trillingen doorde 
grond, stikstof en fijnstofop dienen te worden genomen. Daarbij merk ik op dat vooral 
LFG voor veel overlastzorgt.
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Verzonden: 10/20/2021 1:27:25 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: pet
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres:
Als: Particulier
(Mede) namens: 
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

partiële herziening van het inpassings plan windpark N33

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

ja er wordt niet voldaan aan een geldige MER

niemand neemt verantwoordelijkheid voor de gezondheid van omwonenden van windpark N33

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

ja met name de gezondheidsschade wordt niet genoemd in de huidige en niet meer geldige MER, er 
is geen onderzoek geweest tot nu toe dat voldoet aan Europese regelgeving

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

persoonlijke gezondheid schade maar ook veel gezondheid schade voor mijn patiënten

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

ja zie bijlage 584377000_6977191_zienswijze.pdf
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Bureau Energieprojecten Inspraakpunt Windpark N33 Postbus 111 
9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het 
inpassingsplan Windpark N33

Meeden, 20 oktober 2021 Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u mijn zienswijze aangaande het ontwerpbesluit 
ten aanzien van de partiële herziening van het inpassingsplan 
Windpark N33.

Het juridisch advies aan mij door • Prof. . Prof. dr. 
InterAcademy CouncilUniversiteit Utrecht, Rechtsgeleerdheid:

Ook voor bestaande parken zijn er geen normen meer voor geluid, slagschaduw, 
externe veiligheid en lichtschitteringen, 
na de RvS uitspraak van 30 juni staat één ding spijkerhard vast: dat vaststellen 
van nieuwe normen voor de vier zojuist genoemde aspecten mag alleen nadat er 
eerst een m..e.r. is opgesteld. Als dat niet gebeurt, is het besluit waarbij die 
nieuwe normen werden vastgesteld onrechtmatiger - daarover is na 30 juni geen 
enkele discussie meer mogelijk.
een voorafgaande m.e.r. moet op straffe van onrechtmatigheid en die m.e.r. moet 
in elk geval ook gaan over de milieueffecten van geluid, etc. En bij de 
milieueffecten van geluid hoort ook het effect op de gezondheid van mensen.
Een m.e.r. die dat aspect - geluid en gezondheid - niet aan de orde stelt, voldoet 
niet aan de eisen van (nationale) Besluit m.e.r. en aan de (EU) richtlijnen. En is 
dus aanvechtbaar vooraf, dat wil zeggen in de fase dat er beslist wordt over de 
inhoud en opzet van de m.e.r... Verder moet het voornemen om een m.e.r. uit te 
voeren gepubliceerd worden en moet het publiek gelegenheid hebben om een 
mening te geven. Een rapport als dat van Pondera in Eemsdelta voldoet niet aan 
die eisen, noch inhoudelijk, noch qua procedure.
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Als huisarts ben ik professioneel betrokken en als inwoner van 
Meeden ook persoonlijk betrokken bij de overlast van windpark N33. Ik 
ervaar ernstige gezondheid klachten, tot 8 maanden geleden liep ik nog 
ruim 30 km per week hard, door toedoen van de windmolens door slaap 
verstoring is mijn autonoom zenuwstelsel in de war geraakt en mijn 
bloeddruk die altijd 120/80 was steeg naar 200/110, hiervoor slik ik nu 
zware medicijnen en heb ik het hardlopen eerst moeten opgeven. Zo veel 
als kan probeer ik ook in de weekenden dat ik vrij ben ver weg van 
windmolens mijn slaap in te halen en mijn lichaam de kans te geven zich 
te herstellen. Ik slaap dan ook erg goed elders zonder slaaponderbreking. 
Zodra ik weer thuis ben begint de overlast weer.

Tot nu toe is er in Nederland geen serieus onderzoek gedaan naar de 
gezondheid schade tgv dit molenpark, alleen een literatuur onderzoek.

Recent heb ik in begrijpelijke en eenvoudige taal een hand-out gemaakt 
voor de wethouders van de gemeente Midden-Groningen tevens een hand
out voor genodigden(bestuurders, statenleden etc) voor de busreis langs de 
windmolens vorige week. Ik zal deze hand-out hieronder weergeven.

Overigens heb ik nog geen reacties gekregen op de hand-out behalve dan 
dat een politica(busreis) zei dat ze blij was dat er bij haar geen windmolens 
in de achtertuin staan.

Handout busreis langs de windturbine parken:

Gezien de recente uitspraak door de RVS mbt het windpark Delfzijl moet er een nieuwe 
MER komen, deze nieuwe MER zal voor alle nog te plaatsen windmolen parken op het 
land worden opgenomen in de vergunningen. Ook voor bestaande windparken ontstaat er 
dan de mogelijkheid te handhaven bij overtredingen.
Er moet veel onderzoek gebeuren voor de nieuwe MER. Alleen een literatuur onderzoek is 
niet afdoende.
Windpark N33 is door o.a het type windturbine, de lengte van de rotorbladen en de 
laagfrequent geluid productie, enig in zijn soort. Het is dan ook noodzakelijk dat er 
specifiek onderzoek moet plaatsvinden voor dit specifieke windpark.
Welk onderzoek moet er plaatsvinden teneinde een correcte Milieu Effect 
Rapportage(MER) te verkrijgen.

Trillingsmetingen:

Tot nu toe zijn er metingen geweest mbt de windturbines(WT) van geluid door de lucht, 
 heeft geen metingen gedaan van trillingen veroorzaakt door de WT door 
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de grond. De frequenties van de trillingen door de lucht zijn over het algemeen hoger dan 
die voortgeleid door de grond. Met name de lage bromtonen zijn meer belastend voor ons 
als mens en schadelijk voor de gezondheid. De WT’s zijn in feite heel hoge orgelpijpen die 
meebewegen met de krachten van de wieken en de wind en zelfs ook roteren op de 
fundering waardoor deze brom tonen ontstaan.
De energie overdracht van deze laag frequente trillingen is groter dan van de meer hoger 
frequente trillingen, een toon van 35 Hz draagt meer energie over op ons lichaam dan een 
toon van 65 Hz. Overigens spreekt men van laagfrequent tussen de 20 en 100 Hz. Zodra 
iemand de lagere frequenties waarneemt is de impact dus direct groter. Aan het geluid 
van een snelweg is gemakkelijker te wennen dan aan een lage bromtoon van een WT. 
Bovendien is er gemakkelijker te isoleren tegen hoge tonen dan tegen lage tonen.
Een ander fenomeen is dat heel lage tonen juist goed doorgegeven worden door de grond 
en als je pech hebt en je woning is niet geheid dan trilt je hele woning mee, de golflengte 
van lage tonen is ook veel groter dan van hoge tonen, lage tonen reiken dan ook veel 
verder dan hoge tonen, lage tonen kunnen wel 15 km ver komen, hierdoor nemen ook de 
bewoners die verder weg wonen van het windmolenpark deze lage tonen waar. In je 
woning ontstaan ook staande(zich versterkende) geluidsgolven waartegen niet te isoleren 
is.
Ongeveer 10 % van de mensen neemt deze laagfrequente tonen(LFG) waar en hebben 
hier hinder van. 2% heeft zeer ernstige klachten, willen verhuizen of slapen meerdere 
keren per week elders. Langdurige blootstelling aan LFG geeft gehoorschade.

Op den duur ontstaat er hoge bloeddruk en hartklachten, maar ook de regulering van de 
nieren mbt de zouthuishouding raakt in de war.

De waarneming van dat LFG gaat via ons gehoororgaan, het slakkenhuis( orgaan van 
Corti) dat gecombineerd is met ons evenwicht orgaan, de halfcirkelvormige kanalen. 
Dikke zenuwen lopen van dit systeem naar vrijwel alle delen van de hersenen, naar de 
hersenstam waar alle autonome functies zoals hartslag en bloeddruk gereguleerd worden, 
Naar het gedeelte dat samenwerkt met de informatie uit de ogen voor ons evenwicht en 
ook naar kernen die in verbinding staan met onze gevoel zenuwen vanuit de benen, 
kortom onze positie in de ruimte wordt erdoor geregeld. Oorsuizen(tinnitus) is een vaak 
gehoorde klacht en ook evenwichtsstoornissen komen vaker voor.
Tevens heeft geluid een waarschuwing functie, als je gehoor niet goed is kun je beter niet 
gaan fietsen want je hoort de auto’s niet.
Het veroorzaakt dus ook een vorm van vluchtgedrag om gevaar te ontwijken. Het heeft 
naast communicatie dus vele andere functies.
Die dikke zenuwbanen maken ook verbinding met het limbische systeem, een gebied in 
de hersenen dat ook emoties verwerkt, hierdoor kun je muziek mooi vinden maar ook 
angstig worden van een bromtoon. Chronische bromtonen kan zelfs tot depressie en 
agressie lijden, boosheid, chronische waarnemen van bromtonen kan zelfs tot suïcide 
gedachten lijden en in sommige landen wordt het ook als folter methode toegepast. 
Kortom van laag frequent kun je ziek worden, het veroorzaakt ook bij kinderen in hun 
ontwikkeling schade, er is sprake van leerachterstand bij langdurige blootstelling, de 
reactietijd neemt ook toe.
Bovendien houd de brom je ook wakker, je wordt vroeg wakker, meerdere keren per nacht 
en de diepe slaap nodig voor het resetten van je computer in je hoofd laat het afweten, 
hierdoor ontstaan problemen overdag mbt de concentratie, maar ook gedrag problemen 
overdag bij kinderen, temeer omdat kinderen(net als ouders die thuis werken) 24 uur per 
dag 7 dagen per week in het dorp verblijven.
Er zijn meerdere gezinnen met jonge kinderen die door de brom en het LFG niet meer 
goed slapen en overdag ernstige gedragsproblemen vertonen, niet alleen deze kinderen 
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maar ook hun ouders kunnen steeds moeilijker met deze situatie omgaan, vooral als ze 
overdag ook nog eens thuis werken. U begrijpt dat deze gezinnen ten einde raad zijn. 
Bovendien nemen jonge kinderen beter het LFG waar dan ouderen. Er zijn veel mensen 
op het dorp ook ouderen met ernstige psychische problemen door slaap tekort, relatie 
problemen en depressiviteit zijn vaak gehoorde klachten. Men verliest ook het vertrouwen 
in de politiek, eerst zouden de WT’s s’nachts stilgezet worden, dat is niet gebeurd, andere 
software zou de overlast doen afnemen, dat is niet gebeurd, de klachten van de mensen 
zouden serieus genomen worden, dat heeft niet geleid tot minder overlast, vanuit de 
omgevingsdienst Veendam gebeurd al helemaal niets met de klachten, de RWE luistert 
wel naar de klachten maar lost niets op. Kortom de mensen zijn murw gemaakt. Veel 
mensen met klachten zijn het klagen moe, het is een geld kwestie en daar kunnen we niet 
tegen op.

Je zou nog de klachten kunnen afkopen met voorzieningen voor het dorp, kinderen kun je 
echter niet kopen en ook de schade aan hun gezondheid en ontwikkeling is niet 
afkoopbaar, bovendien moet er een hoger doel zijn om tegen wil en dank de overlast voor 
lief te willen nemen en dat doel is er ook niet, de opgewekte stroom gaat niet naar de 
bevolking maar naar stikstof fabrieken en datacenters, ook werken er vaak alleen 
buitenlanders en levert het niets op voor de eigen werkgelegenheid. De sfeer op de 
dorpen wordt verpest en de windboeren worden bekritiseerd net als vroeger in het 
tijdperk van de herenboeren en de loonwerkers. Er is gewoon geen draagvlak gecreëerd.

Nu moet er een nieuwe MER komen en is het noodzakelijk dat er nieuwe afstand normen 
komen, Jan van Muijlwijk hoopt hierin te kunnen bijdragen en 10 x de tiphoogte zou al 
een verbetering zijn als afstandsnorm om de bevolking te ontlasten voor wat betreft park 
N33.
Verder is het type WT in park N33 een type dat niet brom vrij gemaakt kan worden en op 
zee thuishoort. Bovendien zijn de wieken ivm de windluwte hier veel langer dan elders in 
vergelijking met de masthoogte waardoor er nog meer LFG gemaakt wordt.

Ook de gemeente heeft hier een handhavende rol en zal moeten anticiperen op de nieuwe 
MER en omdat park N33 afwijkend is hier iets mee moeten doen.

Een andere mogelijkheid is dat wij met slachtoffers een civiele procedure starten, veel 
actie groepen stellen de gemeente evenals het ministerie van economische zaken 
verantwoordelijk voor de gezondheid schade, en dat is zeker niet onterecht, je mag een 
ander niet ziek maken. Het recht op een gezonde leefomgeving is de verantwoordelijkheid 
van de overheid.

Mijn voorstel is om samen te werken met onze lokale overheid en de metingen te 
verrichten die voor de nieuwe MER noodzakelijk zijn. Het lijkt mij beter om de krachten te 
bundelen dan om de (lokale) overheid als schuldige aan te wijzen en bestuursrechtelijke 
procedures te starten tegen onze gemeente. Dat de minister beweert dat de klachten 
drastisch zijn verminderd is een foute uitspraak en gebaseerd op een politieke wens 
gedachte.
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Dan komen we nu bij het tweede probleem, dat van de emissie en immissie(wat wij 
inademen) die deze WT’s produceren.

In NL hebben wij de hoogste stikstof dioxide concentraties van Europa door ons verkeer, 
fabrieken en vliegtuigen evenals de scheepvaart en open haarden en tevens de hoogste 
Ammoniak concentraties doordat wij de grootste vlees producenten van Europa zijn. 
Deze combinatie maakt dat wij een zeer hoge ultra-fijnstof concentratie hebben in NL, dit 
ultra-fijnstof is niet zichtbaar, bindt zich gemakkelijk met andere giftige stoffen, wij 
ademen dit gemakkelijk in en het slaat gemakkelijk neer in de omgeving, een groot deel 
waait ook weg naar onze buurlanden.
Wat is het effect van de WT’s; op de wieken van de WT’s condenseert veel water en dit is 
een katalysator voor het ontstaan van ultra-fijnstof, m.a.w de WT’s zuigen als het ware de 
stikstofoxiden en de ammoniak op en maken er dit ultra-fijnstof van, dit ultrafijne gif plakt 
in onze longen en passeert ook de bloedbaan waardoor het in al onze organen terecht 
komt. Elk lage druk gebied wordt direct aangevuld vanuit een hoog drukgebied, hetzelfde 
geldt voor de ammoniak en de de stikstofoxiden deze worden door de WT’s uit de lucht 
gehaald en worden direct vanuit de omgeving weer aangevuld. In feite zijn het stofzuigers 
en omdat ze neerslaan in de omgeving bevuilen wij ons eigen nest. De “export” naar onze 
buurlanden neemt af.

Zolang er geen drastische sanering is van de veestapel en alle stikstof dioxide productie 
blijft zoals het nu is zal o.a het aantal kanker gevallen door dit ultrafijne fijnstof alleen nog 
maar verder toenemen, ook staat Nederland mede bovenaan in het aantal kankergevallen 
in de wereld.
Het is dus zaak dat er gemeten wordt hoeveel van dit ultrafijne fijnstof extra ingeademd 
wordt door toedoen van deze molens, dat is tot nu toe niet gebeurd. Het RIVM negeert 
onze oproep hier onderzoek naar te doen, het nemen van bodem monsters is vrij 
eenvoudig.
Als bodem monsters ons gelijk bevestigen is er een groot probleem om windmolens te 
plaatsen in gebieden met veel stikstofdioxide en ammoniak. In Nederland zal dit moeilijk 
zijn, dit lokt struisvogel gedrag en ook weerstand op.

In Nederland is al veel meer kanker dan in andere wereld delen, sommige kanker soorten 
komen juist in Nl het meeste voor. Het is ongewenst dat juist wij in en rond park N33 veel 
neerslag gekregen hebben van dit ultra-fijnstof terwijl juist de bron aangepakt moet 
worden volgens het klimaat akkoord, nu vindt er dumping plaats in en bij windparken. 
Bij het ministerie van waterstaat wordt dit mechanisme wel erkend doch door het RIVM 
wordt het ontkent. Logisch want het gaat om veel grote belangen, heel veel geld en heel 
veel ambitie zonder dat naar de effecten op de gezondheid wordt gekeken, er wordt 
bewust weg gekeken net zoals bv de olieproducenten dat al decennia lang doen en nu 
wel worden terug gefloten door de rechter.

De lijst van andere giftige stoffen zoals PFAS van de wieken is heel lang en de 
schadelijkheid van al deze stoffen is uitermate goed onderzocht echter een verband met 
WT’s wordt bewust vermeden door bv het RIVM onder het motto wij weten het niet en 
wat we niet weten hoeven wij niet te meten in analogie wordt bij Tatasteel wel het stof op 
de vensterbanken gemeten maar niet het gif in de (inademing) lucht en moeten de ouders 
maar goed op hun kinderen letten dat ze hun handjes niet in de mondjes steken waardoor 
ze ook nog eens mede verantwoordelijk wordt geacht terwijl de inademing lucht natuurlijk 
de grootste boosdoener is.
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Onder en in de nabije omgeving van de N33 WT’s is veel landbouw, akkerbouw en veel 
groenten worden er gekweekt en veel veevoer wordt er geproduceerd wat besmet wordt 
met al het ultra-fijnstof uit de lucht, en in de voedsel keten terecht komt.
Nogmaals de effecten zijn bekend bij het RIVM, je kan het zo opzoeken bij RIVM en ultra- 
fijnstof. Beangstigend is deze lijst zonder meer. Ons DNA veranderd, onze vruchtbaarheid 
neemt af, onze kinderen en wij zelf worden ziek etc, etc.
Het is niet moeilijk om met de huidige apparatuur bodemmonsters te onderzoeken op de 
gifstoffen in en rond WT parken, op welke stoffen we moeten testen weten we heel goed, 
het moet alleen wel gebeuren en hiervoor vragen wij dus financiering vanuit de gemeente 
in het kader dat samenwerking beter is dan elkaar tegen werken.

Samengevat zijn er voldoende aanwijzingen dat WT’s als neveneffecten gezondheid 
schade aanrichten zowel aan het milieu als de mens en het dier. Deze gezondheid 
effecten zijn beter waar te nemen bij WT’s op het land dan bij WT’s op zee, op zee vindt er 
meer “verspreiding en verdunning” plaats door de golfstromen alhoewel hier ook de 
“bijwerkingen “ pas ophouden te ontstaan als alle bronnen zijn aangepakt, bij de WT’s op 
het land zal het aantal kanker gevallen en chronisch zieken eerst toenemen en pas gaan 
dalen als ook hier alle bronnen zijn aangepakt juist door het “concentrerende” effect van 
de molens op de verontreiniging.
Jammer genoeg werken instanties als het RIVM, TNO en het ministerie van economische 
zaken niet mee om de effecten te onderzoeken en worden ze kennelijk alleen door 
politieke en economische factoren gestuurd in hun adviezen en onderzoek naar nadelige 
effecten.

Er is heel veel op internet te vinden, enkele links:

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/satelliet-brengt-luchtvervuiling-in-kaart/

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/milieuproblemen/luchtvervuiling/

https://www.rivm.nl/fijn-stof/ultrafijn-stof

https://deventerwint.nl/download/voorkom-het-windturbine-syndroom/
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NO2 concentraties in Europa worden bijna real-time bijgehouden

De NO2 belasting door industrie, vlieg en autoverkeer en scheepvaart is vooral in 
Nederland, Duitsland en Noord-Italië erg hoog vergeleken met de andere Europesche 
landen. In de geïndustrialiseerde wereld delen is de NO2 concentratie in de lucht sowieso 
veel te hoog.
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Bijlage: trillingen waarnemen:
Vandaag 30 sept. 2021, zijn , wethouder Midden-Groningen met en 

 naar de molens geweest, wij hebben aan de voet van een van de molens de 
trillingen door de schoenen kunnen waarnemen, tevens met de handen op de betonnen 
voet de trillingen overduidelijk kunnen ervaren. Even verderop parallel aan het spoor 
liggen 2 betonnen rioolpijpen met een diameter van ongeveer 1,5 meter, met de handen 
hierop overduidelijk dezelfde trillingen voelbaar in onze handen maar ook in de voeten 
door de grond met dezelfde frequentie als de trillingen die bij de voet van de molen 
werden waargenomen.
Wij noemen dit jont fact finding en dit is een wetenschappelijk erkende methode om 
zonder meetapparatuur toch de bron van trillingen te lokaliseren. (Hiervoor hoef je dus 
niet te kunnen horen om last van te hebben van trillingen)

Dat deze trillingen zo overduidelijk voelbaar zijn en niet hoorbaar komt omdat ze een zeer 
lage frequentie hebben, je kunt ze wel voelen maar niet horen, vergelijk het met een 
aardbeving, je voelt het wel maar hoort het niet. Deze laag frequente golven kunnen vele 
kilometers ver worden waargenomen, aardbevingen kunnen zelfs vele honderden 
kilometers ver weg van de bron worden gemeten.

Persoonlijk: Ik heb praktijk aan huis en hierdoor ben ik 24 uur per dag blootgesteld 
aan deze laagfrequente trillingen.

Afgelopen nacht: weer wakker om 5 uur tgv trillingen:

Vanaf windkracht 3-4 Beaufort neem ik alle nachten in bed een bromtoon gewaar met 
pieken op 35Hz en 65 Hz, vannacht was er een ruime windkracht 3 tot 4 en heb ik boven 
de 52 dB in mijn slaapkamer gemeten met de ramen gesloten. De Deense norm voor in 
huis is maximaal 35 dB. Bij hogere windsnelheden, boven de 4 Beaufort stijgt de 
waargenomen geluidssterkte gemakkelijk tot 70 dB in huis. Ik woon al sedert 1991 in dit 
praktijkpand en er is nooit sprake geweest van dergelijke bromtonen, dezelfde bromtonen 
zijn ook te herkennen aan de voet van de windmolens( joint fact finding).

Behalve het ultra-fijnstof geven de molenwieken ook chemische stoffen af door 
slijtage, een samenvatting van recent gepubliceerd onderzoek door Noorse onderzoekers 
betreffende de uitstoot van Bisphenol zal ik hieronder weergeven:

De wieken van de windmolens zijn samengesteld uit epoxyharsen en glasvezels en bevatten 
polyurethanen(isocyanaten) en bisphenol, stoffen die niet afbreekbaar zijn in de natuur en onze 
gezondheid schaden, neurologische complicaties geven bij kinderen en baby’s in de groei. Verder 
zijn ze kankerverwekkend en tasten de immunologische afweer aan.
De mate van slijtage wordt door de exploitanten zwaar onderschat en uit Noors onderzoek blijkt 
dat de molenwieken na 15 jaar totaal zijn versleten en er 41.000% meer schadelijke, niet 
afbreekbare stoffen vrijkomen door slijtage dan de exploitanten beweren. Ook zijn de restanten 
van de wieken niet recyclebaar en worden onder de grond gestopt omdat men niet weet wat 
ermee aan te vangen.
Molenwieken bevatten veel bisphenol(33%), wanneer dit in het water terecht komt wordt per kg 
bisphenol 10 miljoen M3 water(WHO norm) verontreinigd. Per molen komt er per jaar 62 kg 
microplastic vrij en na 20 jaar dus 1200 kg per molen, dus ook heel veel bisphenol. Voor park N33 
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met zijn 35 turbines is dit al 35x1200 kg =42 ton in 20 jaar aan niet afbreekbare microplastics met 
veel bisphenol, wat in het milieu en de voedselketen terecht komt,
Volgens de exploitanten komt er per molen 150 gram per per jaar aan slijtage stof vrij, dat is in 
geen verhouding met de 62 kg die berekend is in het onderzoek door Noorse wetenschappers 
aan de hand van gegevens van de Strathclyde universiteit in Glasgow.
Hoe groter de windmolens en hoe langer de wieken hoe groter de krachten op de wieken zijn en 
hoe groter de erosie is en er dus meer slijtage er is in de vorm van microplastics met toxische 
stoffen.

Wat betekent dit voor windpark N33 met zijn 35 molens:

Stel dat van deze jaarlijkse 1200 kg er 400 kg bisphenol vrijkomt. De te verwachten water flux 
voor park N33 is 58kg/minuut per molen dat is per jaar ongeveer 1 miljoen m3 water voor het hele 
park. 400 kg kan 4 biljoen m3 water besmetten dat is dus een factor 4000 keer te hoge dosis in 1 
miljoen m3 jaarlijkse water productie op de wieken, er moet nog wel gecorrigeerd worden voor de 
natuurlijke regenbuien. In Noord Nederland is dit per jaar 800 liter per m2, dat is 0,8 m3 per m2, 
dat is voor een oppervlakte van stel 30 km2; 30x0,8x 1 miljoen= 24 miljoen m3 per jaar 
Er zou dan een factor 4000/25 x te hoge dosis neer komen in en rond het park, in ieder geval is 
het veel te veel en uitermate slecht voor het milieu en de gezondheid en dan met name voor 
baby’s en kinderen in de groei.

Des te langer in de tijd de slijtage duurt des te meer zal de bisphenol productie in de loop der 
jaren toenemen.

Er is dus een uitstrooi van bisphenol van 160 x de WHO norm!!! En dit is een voorzichtige 
inschatting, op een kleiner oppervlak stel 20 km2 is de normoverschrijding al 240 x!!!

Over de discussie mbt de verlichting van de windmolens verwijs ik u naar de ingediende 
zienswijze van  woonachtig  te  Over de 
chemie is nog een lange lijst van gifstoffen toe te voegen, wij zullen dit in de MER 
procedure inbrengen, de gemeente Midden-Groningen is al ingelicht, mogelijk is de 
materie te complex voor deze gemeente, veel zal afhangen van de kennis en inzicht van 
raadsleden.
Mijn insteek betreft vooral de gezondheid en de lange termijn effecten die mogelijk 
desastreus blijken te zijn.

Mijn advies: Neem uw verantwoordelijkheid nu u op de hoogte gebracht bent van de 
gezondheid schade, nu kan het nog, straks bent u en de minister mogelijk aansprakelijk 
indien u de berichten veronachtzaamd en negeert blijkt te hebben, een excuus is dan niet 
meer mogelijk, heel veel mensen ervaren gezondheidsschade, ook niet herstelbare 
gezondheid en scheefgroei schade bij kinderen. U kunt niet meer zeggen dat u er niet van 
geweten heeft.

Het meest voor de hand liggend is dat u adviseert het park stil te zetten tot de 
nieuwe MER procedure gelopen is, ook voor de lokale politiek zou dit een zeer 
welkome en logische oplossing zijn zeker gezien de complexiteit van een nieuwe 
MER procedure.

Vriendelijke groet,

.
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Verzonden: 10/20/2021 2:24:53 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan

84378466_6977446_Zienwijze_ .pdf

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Op dit moment ontbreekt de juridische basis van het wijzigen van planregel uit artikel 4.1 van het 
inpassingsplan Windpark N33. Daarvoor is eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, 
waarop deze einddatum gebaseerd is, dient ertoe om voor omwo

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

De belangen van de omwonenden zijn over het hoofd gezien. Zij ondervinden ernstige 
hinderklachten en gezondheidsproblemen.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ook ik ondervind hevige geluidsoverlast, waardoor mijn slaap verstoort is. Dit heeft een negatieve 
impact op mijn werk, sociale contacten en algemene gezondheid.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Obstakelverlichting kan uitgeschakeld worden op basis van naderingsdetectie. Hierdoor wordt de 
overlast door obstakelverlichting van turbines enigszins verzacht. In de totstandkoming van 
Windpark N33 is veel misgegaan. De onbuigzame houding van overheden en initiatiefnemers heeft 
in de omgeving geleid tot diep wantrouwen jegens de overheid en zelfs tot radicalisering van 
fatsoenlijke burgers. Het proberen te veranderen van de spelregels, in plaats van onderzoek te 
doen naar acceptabele verlichting, is wederom een gemiste kans in het herstellen van de relatie 
tussen burger en overheid.
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Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark N33 wijzigingsbesluit 
2270 AC Voorburg

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit tot partiële herziening inpassingsplan Windpark N33

Meeden, 20 oktober 2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u mijn zienswijze inzake de partiële herziening van het rijksinpassingsplan Windpark 
N33.

Persoonlijke situatie
Sinds september 2019 ben ik woonachtig aan de  in Meeden. Dit adres heeft aan 
de voorzijde zicht op vier windturbines (Vermeer Midden) en aan de achterzijde op 27 windturbines 
(Eekerpolder/Vermeer Noord) van Windpark N33. Mijn partner en ik hebben het huis gekocht in de 
wetenschap dat de turbines gebouwd zouden worden. De woning is al enkele generaties in de 
familie. Ik ben er opgegroeid en ben er zodoende zeer aan gehecht. Ik voorzag geen problemen met 
de komst van het windpark, voornamelijk omdat geluidsoverlast door zowel overheid als 
initiatiefnemers afgedaan wordt als een imaginair probleem. Als goed burger van Nederland plaatste 
ik mijn vertrouwen in de overheid. Dit vertrouwen is inmiddels flink geschaad. De turbines 
produceren een niet-aflatende bromtoon, waardoor slaap vrijwel onmogelijk is geworden. Mijn 
werk, sociale contacten en algemene gezondheid hebben hier zeer van te lijden.

1. Ontwerp partiële herziening verlichting
Naast geluidsoverlast ondervinden omwonenden van Windpark N33 ook overlast van de verlichting 
van de turbines. Momenteel is de dagverlichting knipperend. Dit is in strijd met het huidige 
rijksinpassingsplan, dat beschrijft dat de dagverlichting van Windpark N33 vastbrandend moet zijn. 
Op dit moment ontbreekt de juridische basis van het wijzigen van planregel uit artikel 4.1 van het 
inpassingsplan Windpark N33. Daarvoor is eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, 
waarop deze einddatum gebaseerd is, dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog 
enigszins te garanderen. Ik vind dat de Minister dan ook eerst het uitvoeringsbesluit Crisis- en 
Herstelwet aan moet passen alvorens deze herziening door te voeren.

1.1. Persoonlijke noot
Obstakelverlichting kan uitgeschakeld worden op basis van naderingsdetectie. Hierdoor wordt de 
overlast door obstakelverlichting van turbines enigszins verzacht. In de totstandkoming van 
Windpark N33 is veel misgegaan. De onbuigzame houding van overheden en initiatiefnemers heeft in 
de omgeving geleid tot diep wantrouwen jegens de overheid en zelfs tot radicalisering van 
fatsoenlijke burgers. Het proberen te veranderen van de spelregels, in plaats van onderzoek te doen 
naar acceptabele verlichting, is wederom een gemiste kans in het herstellen van de relatie tussen 
burger en overheid.

2. Geluidsoverlast
In het rapport Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid (RIVM, 2009) wordt het volgende 
aangegeven: “boven de 45 dB zijn in toenemende mate hinderklachten en gezondheidsproblemen te 
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verwachten”. Desalniettemin is de normering vastgesteld op 47dB. De overheid heeft hiervoor 
gekozen, wetende dat zij haar burgers hinderklachten en gezondheidsproblemen zou berokkenen. 
Dit is een schending van de algemene zorgplicht in de Omgevingswet. Daarnaast schrijft de 
staatssecretaris in een antwoord op kamervragen van 9 juni 2021 dat: “de situatie bij Windpark N33 
is zeer vervelend voor omwonenden. Echter is dit wel een heel specifieke situatie die niet 
maatgevend is voor alle windparken.” De staatssecretaris geeft hiermee aan dat het geluid van 
Windpark N33 buitenproportioneel is, terwijl proportionele normering van 47dB al ernstige 
hinderklachten en gezondheidsproblemen betekent. Hoewel de Minister in de Nota van antwoord op 
het Voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan Windpark N33 van 24 augustus j.l. verklaart dat 
er een forse vermindering van de klachten is, is het tegendeel waar. Ik vind dat de Minister in dit 
besluit rekening moet houden met de gezondheid van burgers.

2.1. Persoonlijke noot
Tijdens de behandeling van het herzieningsverzoek voor de Raad van State op 17 februari 2021 werd 
toegezegd een centraal meldpunt voor klachten betreffende Windpark N33 op te zetten. Dit centraal 
meldpunt is nog altijd niet gerealiseerd. Omdat men nergens met klachten terecht kan, lijden 
omwonenden in stilte. De Minister verklaart in de nota van antwoord op het Voorontwerp 
wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan Windpark N33 van 24 augustus j.l. dat er een forse vermindering 
van de klachten is. Hoe is het mogelijk om dit te weten zonder dat er een meldpunt voor klachten 
bestaat? Dit is wederom een gemiste kans in het herstellen van de relatie tussen burger en overheid.

3. Benodigde MER ontbreekt
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark Delfzijl Zuid 
Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een milieueffectrapportage dient te worden 
opgesteld aangaande de normen voor windturbines. Nu de wijziging van het inpassingsplan er toe 
dient om het in bedrijf zijn van windpark N33 te legaliseren, zal dit besluit ook aan deze uitspraak 
getoetst moeten worden.

Ik vind dat de minister een volledige MER rapportage moet maken alvorens over te gaan tot deze 
wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage de laatste inzichten 
aangaande de gevolgen van laagfrequent geluid (LFG), trillingen door de grond, stikstof en fijnstof op 
dienen te worden genomen. Met name laagfrequent geluid zorgt voor veel (gezondheids)problemen.

4. Afsluitend
Inzake de totstandkoming van Windpark N33 is de burger onvoldoende beschermt tegen de 
negatieve gevolgen van Windpark N33. In de voorgenomen wijziging van het inpassingsplan dient 
zich nu de mogelijkheid aan voor de overheid om haar burgers te beschermen. Ik verzoek de Minister 
daarom met klem om in afweging van het besluit tot wijziging van het inpassingsplan nu eens de 
gezondheid van burgers voorop te stellen, in plaats van de opbrengsten van aandeelhouders.

Hoogachtend,
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Verzonden: 10/20/2021 5:50:31 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

partiele herziening inpassingsplan

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Kan ik niet beoordelen

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Ja de belangen van bewoners en ondernemers in heel Oost-Groningen. Aantasting van het 
woongenot, leefbaarheid en waardedaling van huizen. Ook de aantrekkelijkheid van het gebied 
voor toeristen heeft er onder te lijden. Het is een verminking van het landsc

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ja, het aanwezig zijn van verlichting op windturbines in het open landschap is bijzonder storend en 
zou niet nodig zijn.

Het beeld dat de verlichting (en de bovendien veel te grote concentratie aan turbines) oplevert 
geeft bewoners het gevoel dat ze op e

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Het hele proces rond de windmolens is een grof schandaal.

En alleen de eigenaren worden er beter van. Bevolking heeft alleen maar overlast. Geen lusten.
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Verzonden: 10/20/2021 6:44:07 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens: Werkgroep geluidshinder DRC
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Windpark N 33, partiele herziening inpassingsplan. Hiermee wordt een hiaat dichtgetimmerd met 
een argumentatie die erbij gezocht is om alsnog het park te laten functioneren. Economische 
Zaken heeft in dit dossier altijd de economische belangen laten prevaleren boven de belangen van 
bijvoorbeeld bevolking. Het ambtelijk denken, gesymboliseerd met de toeslagenaffaire, zal hier ook 
de boventoon voeren.

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

UIteraard. Zo stelt men dat de geluidsoverlast drastisch is teruggedrongen. Uit metingen en 
meldingen bij de Dorpsraadcoöperatie Meeden blijkt het tegenovergestelde. De geluidsoverlast is er 
nog steeds en zeker niet in mindere mate. Ook hier wordt weer he

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Ja, zijn alleen maar zaken aangestipt dit het plan kunnen onderstrepen. Nergens een kritische 
noot.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Mijn belang is dat mensen kunnen genieten van een ongestoorde nachtrust. Dat hun gezondheid 
niet ondergeschikt wordt aan economische belangen van aandeelhouders die een rendement willen 
van 8%.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Jazeker, bedenk dat u betaalt wordt door hardwerkende Nederlanders die hun nachtrust nodig 
hebben en dat de belangen van aandeelhouders in Canada hieraan ondergeschikt dienen te zijn. 
Echt inhoudelijk reageren is verspilde moeite hebben we inmiddels geleerd in dit dossier.
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Verzonden: 10/20/2021 7:01:46 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s): 
Voorletters:
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: Veendam
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres:
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Windpark N33

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Weet ik niet.

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Weet ik niet.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ik raak meerdere keren per week ernstig vermoeid van het geluid van de windturbines en ik vind 
dat de afstand tot bebouwing vergroot ofwel de geluidsproductie van de windturbines verminderd 
zou moeten worden. Ik bedoel dan met name de pieken van lawaai, i

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Ik vind het erg jammer dat er een enorme hoeveelheid lichtvervuiling van zowel het Windpark N33, 
als het Windpark Drentse monden komt.

Ik ben opgegroeid in deze streek en vond het altijd erg mooi dat het hier, als een van de weinige 
plekken in Nederland écht donker was.

Daar is door alle rode lampen, 's avonds en 's nachts, zeker onder weersomstandigheden die 
bijdragen aan weerkaatsing van dit licht, niks meer van over. Dit doet voor mij afbreuk aan de 
rust, en een normale toestand van de natuur.
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Verzonden: 10/20/2021 9:33:31 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Maatschappelijke organisatie
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Op het wijzigen van de obstakelverlichting en tevens geluid en juridische aspecten. Zie de bijlage.

84387322_6979163_Zienswijze_TegenwindN33_WPN33_211020-samengevoegd.pdf

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage 1

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie bijlage 1

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie bijlage 1

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage 1
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 111 
9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33 
Bijlagen: statuten en onder embargo lijst met mensen die worden vertegenwoordigd

Meeden, 20-10-2021

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u de zienswijze van  en onder embargo 
bijgevoegd de burgers die zij mede vertegenwoordigd, aangaande het ontwerpbesluit ten aanzien 
van de partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Obstakelverlichting

Over de obstakelverlichting zijn veel klachten binnen gekomen bij de Dorpsraadcoöperatie Meeden, 
over zowel de witte flitsende dagverlichting als de continu rood brandende nachtverlichting. Vooral 
het rode licht is fel en hinderlijk. De hinder van de verlichting zou kunnen worden opgelost door 
toepassing van naderingsdetectie. Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding 
windturbines op land is het mogelijk om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. 
De verlichting wordt alleen dan ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is van 
het windpark. Wij verzoeken de minister dan ook om het ontwerpbesluit aan te passen en de 
exploitanten te verplichten naderingsdetectie toe te passen, teneinde de overlast zoveel mogelijk 
te beperken.

Juridische basis

Er is geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan, wat is het geval: artikel 4.1 
uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een geldigheidsduur 
van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat een voorlopige bestemming 
maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is iets bijzonders gedaan: in het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" deze 
lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een planregel uit 
artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is eerst een wetswijziging 
noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd is, dient ertoe om voor 
omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. Binnen 5 jaar weet men in elk geval 
waar men aan toe is. Op deze manier kan de overheid over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten 
om de turbines nog 100 meter hoger te maken.
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Wij verzoeken de minister dan ook om eerst het uitvoeringsbesluit CHW aan te passen alvorens 
deze herziening door te voeren.

Benodigde MER rapportage ontbreekt

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark Delfzijl Zuid 
Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een milieueffectrapportage dient te worden 
opgesteld aangaande de normen voor windturbines. Nu de wijziging van het inpassingsplan er toe 
dient om het in bedrijf zijn van windpark N33 te legaliseren, zal dit besluit ook aan deze uitspraak 
getoetst moeten worden.

Wij verzoeken de minister om een volledige MER rapportage te maken alvorens over te gaan tot 
deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merken wij op dat in die rapportage de laatste 
inzichten aangaande de gevolgen van hoorbaar geluid, laag frequent geluid (LFG), trillingen door 
de grond, stikstof, afgifte van materiaal door de wieken en fijnstof door werveling van de lucht op 
dienen te worden genomen.

Geluid nader toegelicht

Uit de klachten blijkt dat het hoorbare geluid, maar ook het laagfrequente geluid voor veel overlast 
zorgt. Er treden zorgelijke klachten op, waarbij men niet alleen het geluid hoort, maar vooral ook 
voelt. Men voelt als het ware de trillingen. Dit levert veel hinder op bij het dagelijks functioneren, 
dit kan dan niet goed plaatsvinden door onder andere: concentratieverlies, hoofdpijn, 
hartkloppingen, oorsuizen, vluchtgedrag (opgejaagd voelen) en slecht slapen. Bij een nieuw 
onderzoek dienen deze punten zeker meegenomen te worden.

De Minister heeft in de Nota van antwoord op het Voorontwerp wijzigingsbesluit 
rijksinpassingsplan windpark N33 van 24 augustus 2021 aangegeven dat er een forse vermindering 
zou zijn van de klachten, dit is onjuist. De klachten komen nog steeds binnen, zo bevestigt de 
Dorpsraadcoöperatie Meeden. De minister heeft wel aangegeven dat de geluidsoverlast een 
serieus probleem is en dat de exploitanten een grote inzet hebben getoond. Dit is echter pas 
gebeurd na lang aandringen bij exploitanten. Pas in een laat stadium werd de fabrikant erbij 
betrokken en zij hebben geprobeerd met “softwarematige” aanpassingen verbeteringen door te 
voeren. Deze onduidelijke aanpassingen geven echter geen enkele verbetering, hooguit een 
verandering van de (laagfrequente) tonen en trillingen. Dit wordt in de klachten aangegeven.

Het is door het bevoegd gezag aan omwonenden nooit goed aangegeven, waar men met de 
klachten naar toe kon. Door de vele vragen aan de Dorpsraadcoöperatie heeft zij maar besloten 
om deze taak op zich te nemen, dit geheel vrijwillig. Deze klachten worden vervolgens weer naar 
de gemeente Midden-Groningen gestuurd, waarna ze waarschijnlijk worden besproken met de 
exploitanten. Een duidelijke structuur en regelmatige terugkoppeling ontbreekt, er is ooit een brief 
gestuurd met een tussenstand. Gezien het feit dat het ministerie aangaf dat het onwenselijk is, dat 
er een centraal klachtenpunt ontbreekt en dat deze alsnog geïnstalleerd zou moeten worden, 
bevreemdt het ons zeer dat het ministerie wel op de hoogte is van het sterk dalend aantal klachten.

In de nota van antwoord wordt tevens aangegeven in de beantwoording onder 2.1 Geluid: “Naar 
verwachting kan op korte termijn de overlast worden weggenomen of tot een minimum worden 
beperkt.”
Dit punt zal moeten worden onderbouwd:
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- Hierbij zal meetbaar en controleerbaar moeten worden onderbouwd wat de minister 
bedoelt met korte termijn, welke verwachting wordt hier uitgesproken?

- Dat de overlast kan worden weggenomen zal mogelijk zo zijn.
Van belang is of de exploitanten ook daadwerkelijk bereid zijn om uit kosten overwegingen en/of 
onderhouds- of exploitatieoverwegingen dit te doen.
De overlast kan bijvoorbeeld prima worden weggenomen door de turbines stil te zetten. De 
exploitanten zullen hier echter naar verwachting niet toe bereid zijn. Gezien de ernst van de 
klachten zouden de turbines nu al uitgezet kunnen worden, tot men de oplossing heeft gevonden 
om de klachten op te heffen.

- Dat de overlast tot een minimum kan worden beperkt zal nader moeten worden 
onderbouwd.

Als de fabrikant zegt: Dit is het wel wat wij aan maatregelen kunnen nemen en wij gaan niets meer 
doen. Dit is het minimum waartoe wij de overlast kunnen beperken. Of als het toegezegde en dus 
op te richten Meldpunt voor overlast minder dan 1 overlastklacht per maand ontvangt.

De minister zal meetbaar en controleerbaar moeten aangeven wat hier wordt bedoeld met tot een 
minimum beperkt. Voorts zal antwoord moeten worden gegeven op de vraag of omwonenden niet 
altijd recht hadden op een situatie waarbij de overlast tot een minimum werd beperkt.

Hoogachtend,
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Op zestien maart tweeduizend eifverschenen voor mij,  notaris te-----
Veenda m:--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

  

 

----
De verschenen personen verklaarden op te richten een stichting en voor deze stichting 
vast te stellen de navolgende:------------------------------------------------------------------------
STATUTEN-----------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1 - Naam en vestigingsplaats-------------------------------------------------------------

I
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1. De stichting draagt de naam: .------------------
2. De stichting is gevestigd in de gemeente MenterwoIde.----------------------------------
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 -----------
MenterwoIde, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt - 
ofdaartoe 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 oprichterofaan 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 bestuurvan de-------

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

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

3. Het bestuur roept halfjaarlijks, of zoveel vaker als zij nodig oordeelt, een-----------
bijeenkomstvan 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 ---------------
penningmeesteraanwijzen. Eén bestuurder kan meervan dezefunctiesvervullen.-

4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van driejaar. Het bestuur stelt een 
roostervan aftreden vast. Een volgens het roosteraftredend bestuurder is ---
onmiddel!ijk 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. d oo r z ij n ove rl ij d e n;--------------------------------------------------------------------------
b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing----------
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verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ofdoordat hij 
surséancevan betaling aanvraagt;-------------------------------------------------------
door zijn ondercuratelestelling ofde onderbewindstelling van zijn gehele —
ve rm ogen;-------------------------------------------------------------------------------------

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-----------
medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-------------
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 6 - Bestuur:
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-----------
ve rte g e n w o o rd i g e n.-------------------------------------------------------------------------------

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 dre 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 e!ektronische 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 ofvertegenwoordigd 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----------------------
ve rtege n w o o rd i g e n.-------------------------------------------------------------------------------

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 — 
ve rg a d e r i n g---------------------------------------------------------------------------------------------
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 schriftelijkvastgelegd voorstel.-----------------------------------

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen -------
gehouden door de daartoe door de voorzittervan 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-----
bestuurvoor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft------
gemaa kt.--------------------------------------------------------------------------------------------

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 - 

afen maakt daaruit zo 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 boekjaa r.-------------------------------------------------------------------------
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande — 
zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.---------------------------------------------------
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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 behoeft. 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 ofvertegenwoordigd zijn.------------
ls in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het — 
vereiste aantal bestuurders nietaanwezig ofvertegenwoordigd, 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 - 
hetaantal aanwezige ofvertegenwoordigde 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 ofmeer bestuurders en/ofanderen, zowel gezamenlijkals — 
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---------------
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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 — 
mogelijkvan 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.  voornoemd, bestuurslid; — 
2.  voornoemd, voorzitter;-------------------
3.  secretaris;--------------------------------
4.  voornoemd, penningmeester; en-------------
5.  voornoemd, bestuurslid.---------------------------------

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december---------------
tw e e d u i z e n d e I f.-----------------------------------------------------------------------------------

3. Het adres van de stichting is ---------------------------
WOONPLAATSKEUZE--------------------------------------------------------------------------------
De oprichters kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van - 
de notaris, bewaardervan deze akte.---------------------------------------------------------------
SLOT AKTE---------------------------------------------------------------------------------------------
Waarvan akte is verleden te Veendam, op de datum in het hoofd van deze akte---------
ve rmeld.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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 volgt.
VOORAFSCHRIFT:

l
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Verzonden: 10/20/2021 9:37:53 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Maatschappelijke organisatie
(Mede) namens:
Organisatie: Dorpsraadcoöperatie Meeden UA

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Op de wijziging van het besluit aangaande de verlichting, daarnaast op gebied van geluid. Zie 
bijlage.

84387369_6979175_Zienswijze_WPN33_DRC_211020.pdf

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage 1.

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie bijlage 1.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie bijlage 1.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage 1.
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Dorpsraadcoöperatie Meeden UA 

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark N33
Postbus 111
9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33

Meeden, 20-10-2021

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u de zienswijze van de Dorpsraadcoöperatie aangaande het ontwerpbesluit ten 
aanzien van de partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Er dient opgemerkt te worden, dat men bij de Dorpsraadcoöperatie klachten kan indienen over het 
windparkN33, mocht men overlast ervaren. Hiervan is tot op het moment van dit schrijven 
veelvuldig gebruik van gemaakt.

Obstakelverlichting

Over de obstakelverlichting zijn veel klachten binnen gekomen, over zowel de witte flitsende 
dagverlichting als de continu rood brandende nachtverlichting. Vooral het rode licht is fel en 
hinderlijk. De hinder van de verlichting zou kunnen worden opgelost door toepassing van 
naderingsdetectie. Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op 
land is het mogelijk om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. De verlichting 
wordt alleen dan ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is van het windpark. 
Wij verzoeken de minister dan ook om het ontwerpbesluit aan te passen en de exploitanten te 
verplichten naderingsdetectie toe te passen, teneinde de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Juridische basis

Er is geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan, wat is het geval: artikel 4.1 
uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een geldigheidsduur 
van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat een voorlopige bestemming 
maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is iets bijzonders gedaan: in het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" deze 
lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een planregel uit 
artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is eerst een wetswijziging 
noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd is, dient ertoe om voor 
omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. Binnen 5 jaar weet men in elk geval 
waar men aan toe is. Op deze manier kan de overheid over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten 
om de turbines nog 100 meter hoger te maken.
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Wij verzoeken de minister dan ook om eerst het uitvoeringsbesluit CHW aan te passen alvorens 
deze herziening door te voeren.

Benodigde MER rapportage ontbreekt

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark Delfzijl Zuid 
Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een milieueffectrapportage dient te worden 
opgesteld aangaande de normen voor windturbines. Nu de wijziging van het inpassingsplan er toe 
dient om het in bedrijf zijn van windpark N33 te legaliseren, zal dit besluit ook aan deze uitspraak 
getoetst moeten worden.

Wij verzoeken de minister om een volledige MER rapportage te maken alvorens over te gaan tot 
deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merken wij op dat in die rapportage de laatste 
inzichten aangaande de gevolgen van hoorbaar geluid, laag frequent geluid (LFG), trillingen door 
de grond, stikstof, afgifte van materiaal door de wieken en fijnstof op dienen te worden genomen.

Uit de klachten blijkt dat het hoorbare geluid, maar ook het laagfrequente geluid voor veel overlast 
zorgt. Er treden zorgelijke klachten op, waarbij men niet alleen het geluid hoort, maar vooral ook 
voelt. Men voelt als het ware de trillingen. Dit levert veel hinder op bij het dagelijks functioneren, 
dit kan dan niet goed plaatsvinden door onder andere: concentratieverlies, hoofdpijn, 
hartkloppingen, oorsuizen, vluchtgedrag (opgejaagd voelen) en slecht slapen. Bij een nieuw 
onderzoek dienen deze punten zeker meegenomen te worden.

Hoogachtend,
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Verzonden: 10/20/2021 9:41:39 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Met betrekking op de aanpassing van de verlichting, daarnaast ook het geluid. Zie de bijlage.

84387411_6979185_Zienswijze_WindparkN33_211020.pdf

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage 1.

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie bijlage 1.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie bijlage 1.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage 1.
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Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark N33
Postbus 111
9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33

Meeden, 20-10-2021

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u mijn zienswijze aangaande het ontwerpbesluit ten aanzien van de partiële 
herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Obstakelverlichting

Wat betreft de obstakelverlichting: dit kan het overgrote deel van de tijd uitgeschakeld worden 
door toepassing van naderingsdetectie. Volgens de laatste versie van het informatieblad 
aanduiding windturbines op land is het mogelijk om de obstakelverlichting te voorzien van 
naderingsdetectie. De verlichting wordt alleen dan ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig 
in de buurt is van het windpark. Op dit moment is de obstakelverlichting in een groot deel van de 
provincies Groningen en Drenthe continu zichtbaar en storend. Ik verzoek de minister dan ook om 
het ontwerpbesluit aan te passen en de exploitanten te verplichten naderingsdetectie toe te 
passen, teneinde de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Juridische basis

Er is geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan, wat is het geval: artikel 4.1 
uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een geldigheidsduur 
van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat een voorlopige bestemming 
maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is iets bijzonders gedaan: in het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" deze 
lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een planregel uit 
artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is eerst een wetswijziging 
noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd is, dient ertoe om voor 
omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. Binnen 5 jaar weet men in elk geval 
waar men aan toe is. Op deze manier kan de overheid over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten 
om de turbines nog 100 meter hoger te maken.

Ik verzoek de minister dan ook om eerst het uitvoeringsbesluit CHW aan te passen alvorens deze 
herziening door te voeren.
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Benodigde MER rapportage ontbreekt

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark Delfzijl Zuid 
Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een milieueffectrapportage dient te worden 
opgesteld aangaande de normen voor windturbines. Nu de wijziging van het inpassingsplan er toe 
dient om het in bedrijf zijn van windpark N33 te legaliseren, zal dit besluit ook aan deze uitspraak 
getoetst moeten worden.

Ik verzoek de minister om een volledige MER rapportage te maken alvorens over te gaan tot deze 
wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage de laatste inzichten 
aangaande de gevolgen van hoorbaar geluid, laag frequent geluid (LFG), trillingen door de grond, 
stikstof, afgifte van materiaal door de wieken en fijnstof op dienen te worden genomen.

Nu windparkN33 al een jaar functioneert valt vooral het hoorbare geluid en laagfrequent geluid 
op. Het is inmiddels aangetoond dat het laagfrequente geluid optreedt. Het kan dan voorkomen 
dat slaap door het hoorbare geluid niet of nauwelijks mogelijk is en dat vervolgens de volgende 
dag door de laagfrequente tonen thuis werken niet goed mogelijk is. Aangezien het park er staat is 
het goed mogelijk om alle benodigde onderzoeken uit te voeren.

Hoogachtend,
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Verzonden: 10/21/2021 1:56:54 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

ontwerpbesluit t.a.v. de partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

84407101_6981212_Zienswijze_ .docx

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

zie zienswijze

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

de mogelijkheid om de windmolens te voorzien van naderingsdetectie is niet benut

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

ik ondervind dagelijks hinder van de obstakel verlichting van de windmolens door het constante 
geknipper

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Ik ondervind dagelijks hinder van laag frequent geluid, ik ben van mening dat in de MER 
rapportage de laatste inzichten aangaande de gevolgen van laag frequent geluid (LFG), trillingen 
door de grond, stikstof en fijnstof op dienen te worden genomen. Daarbij merk ik op dat vooral 
LFG voor veel overlast zorgt.
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark N33 
Postbus 111
9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark 
N33

Muntendam, 21 oktober 2021

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u mijn zienswijze aangaande het ontwerpbesluit t.a.v. de partiële 
herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Obstakelverlichting kan het overgrote deel van de tijd uitgeschakeld worden.
Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het 
mogelijk om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt de 
verlichting slechts ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is. Op dit 
moment is de obstakelverlichting in een groot deel van de provincies Groningen en 
Drenthe continu zichtbaar en storend. Ik verzoek de minister dan ook om het 
ontwerpbesluit aan te passen en de exploitanten te verplichten naderingsdetectie toe te 
passen, teneinde de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan
Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een 
geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat 
een voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik 
gemaakt van een nogal exotische constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" 
deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 
2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een 
planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is 
eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd 
is, dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. 
Binnen 5 jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de overheid 
over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hoger te maken.

Ik verzoek de minister dan ook om eerst het uitvoeringsbesluit CHW aan te passen 
alvorens deze herziening door te voeren.

Benodigde MER rapportage ontbreekt
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark 
Delfzijl Zuid Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een
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milieueffectrapportage dient te worden opgesteld aangaande de normen voor 
windturbines. Nu de wijziging van het inpassingsplan er toe dient om het in bedrijf zijn van 
windpark N33 te legaliseren, zal dit besluit ook aan deze uitspraak getoetst moeten 
worden.
Ik verzoek de minister om een volledige MER rapportage te maken alvorens over te gaan 
tot deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage de 
laatste inzichten aangaande de gevolgen van laag frequent geluid (LFG), trillingen door de 
grond, stikstof en fijnstof op dienen te worden genomen. Daarbij merk ik op dat vooral 
LFG voor veel overlast zorgt.

Hoogachtend
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Verzonden: 10/21/2021 3:25:28 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s): 
Voorletters:
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens: 
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatie

09-09-2021 09:00 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Staatscourant 2021, 40222
ruimtelijk plan of omgevingsdocument: Ontwerp partiële herziening inpassingsplan

Windpark N33, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Ja, zie zienswijze

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Ja, zie zienswijze

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ja, zie zienswijze

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Ja, zie zienswijze
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Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Windpark N33

Postbus 111

9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark N33 en 
rijkscoordinatieregelingsprojecten.

Muntendam, 17-10-2021

Geachte heer, mevrouw,

• Bij deze ontvangt u onze zienswijze aangaande het ontwerpbesluit t.a.v. de partiële 
herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Er is geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan desondanks zal ik 
toelichten wat onzes inziens de redenen zijn om de obstakelverlichting te voorzien van 
naderingsdetectie.

Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een 
geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat een 
voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik 
gemaakt van een nogal exotische constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" 
deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 
2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een 
planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is eerst 
een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd is, dient 
ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. Binnen 5 jaar 
weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de overheid over een paar jaar 
bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hoger te maken.

• Daarnaast is Windpark N33 sinds 2020 in bedrijf, maar mag eigenlijk niet draaien omdat de 
verlichting van het windpark niet aan het inpassingplan voldoet. Daarnaast hebben we op 
Windpark N33 te maken met een type molen die bromtonen en een hoge piep veroorzaken, 
’s nachts af en toe een kloppend geluid in je oren waarvan ik eerst dacht dat het de hartslag 
was (de buurman die doof is hoort de windmolens) en welk problemen nog steeds niet is 
opgelost. Het blijkt dat de molens op windpark N33 van het type direct drive - zijn. Een 
techniek zonder tandwielen. Deze veroorzaakt de trilling en dat maakt een laagfrequent 
geluid.
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Aangezien pas na de vergunningverlening bekend was welke type windturbine zou worden 
gebouwd kregen we geen kans in een zienswijze op te reageren en hadden we ook niet 
kunnen voorzien dat er een type molen werd geplaatst die zoveel laagfrequent geluid zou 
produceren. We stelden eind 2019 tijdens een overleg met Yard nogmaals de navraag welk 
type turbine werd geplaatst. Na opnieuw een mail te hebben gestuurd kregen we op 6-8
2020 bericht van  van Yard welke type er werd gebouwd. Het betrof type 
SWT-DD-130 van Siemens Gamessa. De hoogte werd 200 meter. Alle turbines van Windpark 
N33 werden dezelfde dus 35 units. Bij de specificaties van dit type staat vermeld dat de rotor 
een diameter heeft van 130 meter. Bij de hoogte van de turbines moeten nog de hoogte van 
de betonvoeten worden opgeteld.

Bron: Dagblad van het Noorden, 25-8-2021

DAGBLAD^ 
NOORDEN

25 augustus 2021 , pag 20

Nieuwe software maakt
windmolens niet stiller
LOUIS VAN KELCKHOVEN

MEEDLN De nieuwe software die de 
windturbines van Windpaxk N33 
bij Meeden stiUer moest maken, 
lijkt niet veel zoden aan de dijk te 

zetten.

De exploitanten hebben de eerste 
last onder dwangsom (100.000 eu
ro) onder protest betaald.

Wie uit Meeden weg kon, was de 
voorbije vakanüeperMxte ook weg. 
Bewoners grepen massaal de gele
genheid om weg te geraken van het 
ruisen van de wieken en de bromto- 
nen van de turbines.

De nieuwe, vonge maand geïn
stalleerde software hjkt de wind
molens - vijftien van KWE en twin
tig van Eurus - niet stiller te hebben 
gemaakt. Inmiddeh rijden de servi- 
cebusjes van fabrikant Siemens 
weer door het gebied.

|an van Muilwijk, geluidsexpert 
van de gemeente Veendam, heeft 
na de software-updates twee nieu
we. kortdurende metingen ver
richt.

„De uitkomsten daarvan toten ei- 
genli|k geen verandering zien. IWee 
personen vertellen mij dat de nieu
we software niet geholpen heeft, 
een derde zegt dat de brom minder 
is geworden."

„Voor de een is het met de n»u- 
we software beter geworden, de an
der zegt er niets van te merken", 
zegt ook Johan Mulder van de 
Dorpsraad coöperatie Meeden. Ook 
voor de exploitanten was de nieu
we software een *lucky guess'. Het 
was een kwestw van ^open dat het 
werkt'.

Bij het piaatselijkeklachtenmetó- 
punt hebben om en nabij de 150 
mensen inmiddels eenofmeerdere 
ktochten ingediend. „Eén ding is ze-

Exploitanten 
betalen dwangsom 
voor knipperende 
verlichting

ker". aldus Van Mudwipi: .,de brom 
is niet weg"

„Doorgaans valt het mee", zegt 
Mukler. „Maar dan opeens is er 
weer een nacht dat je slecht slaapt 
door een constant ruisen. De vol
gende dag zit je wanneer je thuis 
werkt in een vervelende brom."

Midden<]roningen legde de ex- 
ptoitanten tot twee keer een hst on
der dwangsom op. Eentje van 
100.000 euro, inmiddels betaald, 
en een tweede van 400.000 euro 
Dat bedrag staat nog open.

De dwangsom is opgelegd omdat

de verlichting daags wit en knippe
rend is. ln het mpassingspton staat 
dat de veriichting vast brandend 

moet zijn.
Wethouder David de Jong van 

M1dden-Gr0ningen zegt dat de ge
meente het wat dwangsommen be
treft daar eerst bi| laat. „Op 10 sep
tember wordt het inpassingsplan 

door het ministerie EZK aangepast 
en daarmee is de kmpperende ver
lichting gekgaliseerd."

De Jong zegt met tZK in gesprek 
te zijn over radardetectie. Jtat ver
lichting aUeen gaat branden wan
neer er een vliegtuig in de buurt 
komt. Midden-Gronmgen dringt er 
bij EZK op aan om Wmdpark N33 als 
proef voor radardetectie aan te wij
zen. De |ong: „Onze mzet als ge- 
meenteblijftom het geluiden over
last van de windmolens voor onze 
inwoners zoveel mogelijk te beper
ken."

• Geen juridische basis voor de 4 inpassingsplannen die onder de Crisis- en Herstelwet en 
rijkscoördinatieregeling vallen ten noorden van Duurkenakker Muntendam.

Op Duurkenakker Muntendam zijn we geconfronteerd met een stapeling van 4 grote 
energietransitie projecten die alle 4 op het moment van verlenen van de (voorlopige) 
vergunning onder de rijkscoördinatieregeling vielen en daarmee 2 samenhangende grote 
projecten. Deze projecten hebben in korte tijd de omgeving van Duurkenakker 
getransformeerd in een industriezone. We vinden de Crisis- en herstelwet onrechtmatige 
wetgeving met waarmee ons een normale gang naar de rechter is ontzegd wat volgens ons in 
strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) waarbij iedereen 
naar de rechter moet kunnen stappen en iedereen gelijke rechten heeft, maar de Crisis- en 
herstelwet bood ons deze rechtszekerheid niet want dat mag in sommige gevallen niet.
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Onzes inziens moeten n.a.v. onderstaande uitspraken en uitspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie in juni 2020 alle onderdelen m.b.t. Windpark N33, Energiepark 
Duurkenakker, Stikstofinstallatie Gasunie en Stikstofbuffer Heiligerlee achteraf opnieuw 
getoetst moeten worden. Of met de toepassing van de rijkscoördinatieregelingen, de 
beoordeling van de verstrekte omgevingsvergunningen, de verstrekte watervergunningen en 
aanlegvergunningen en uitspraken van de rechters en Raad van State aan alle EU-richtlijnen 
is voldaan aan en deze geen nadelige gevolgen hebben gehad voor onze gezondheid en 
overlast als aanwonenden van Windpark N33 en 3 bovengenoemde projecten en flora en 
fauna.

Bron: Omgevingsvergunning Stikstoffabriek Gasunie

Bron: OMGEVINGSVERGUNNING voor: het bouwen van trafo ruimtes op het 
compressorgebouw activiteit: het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend aan: 
Gasunie Transport Services B.V. locatie: Transitieweg 12, 9649EZ Muntendam, vth- 
nummer: Z2020-00008342 bevoegd gezag: provincie Groningen archiefnummer: GR- 
VERG-2020-000418

Toetsing aan het bestemmingsplan/ rijksinpassingsplan Het bouwplan is gelegen in 
een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Buitengebied" geldt. De aangevraagde 
omgevingsvergunning is in strijd met het bestemmingsplan. Voor de aanvullende 
stikstoffaciliteit Zuidbroek is echter het rijksinpassingsplan "Aanvullende 
stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek" vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in 
samenhang met artikel 3.35, zevende lid, van de wet ruimtelijke ordening bepaalt dat 
in zo'n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar aan het vastgestelde 
inpassingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of het plan in strijd is met 
dit inpassingsplan. Dit is niet het geval.

Milieueffectrapport: De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D 
van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat er geen MER 
opgesteld behoeft te worden en ook geen m.e.r.- beoordeling hoeft te worden 
uitgevoerd. Categorie D 25.2 van het besluit, betrekking hebbende op de oprichting, 
wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de bovengrondse opslag van 
aardgas, is niet van toepassing omdat binnen de inrichting geen (statische) opslag 
van aardgas plaats vindt. Het binnen de inrichting aanwezige aardgas bevindt zich in 
procesinstallaties.

Op 3-4-2021 heeft de Raad van State de wet overtreden door geen VERPLICHT bindend advies 
te vragen aan het Europees Hof. Dit gebeurde in de zgn. Battenoord-zaak, waarin de uitspraak 
van het Hof over de zaak d’ Oultremont voorlag. Als de Raad van State zich aan de wet had 
gehouden waren alle verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines in Nederland 
onrechtmatig geweest. Door als hoogste rechterlijke instantie de wet te overtreden heeft de 
Raad van State de rechtsstaat onzes inziens ondermijnd.
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Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark Delfzijl Zuid 
Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een milieueffectrapportage dient te 
worden opgesteld aangaande de normen voor windturbines. Nu de wijziging van het 
inpassingsplan ertoe dient om het in bedrijf zijn van windpark N33 te legaliseren, zal dit besluit 
ook aan deze uitspraak getoetst moeten worden. De benodigde MER-rapportage ontbreekt. Onze 
inziens is er geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan. Artikel 4.1 uit het 
inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een geldigheidsduur van 30 
jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat een voorlopige bestemming 
maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik gemaakt van een nogal vreemde 
constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij 
twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) 
heeft echter een einddatum van 15 juli 2021. Dat maakt dat op dit moment de juridische basis 
ontbreekt voor het wijzigen van een planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een 
looptijd van 30 jaar. Daarvoor is eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop 
deze einddatum gebaseerd is, dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog 
enigszins te garanderen. Binnen 5 jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier 
kan de overheid over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hoger 
te maken.

We worden dus wederom tussentijds geconfronteerd met wijziging van wet- en regelgeving. We 
verzoeken daarom de minister om een volledige MER-rapportage te maken alvorens over te gaan 
tot deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage de laatste 
inzichten aangaande de gevolgen van laag frequent geluid (LFG), trillingen door de grond, stikstof 
en fijnstof op dienen te worden genomen. Daarbij merk ik op dat vooral LFG voor veel overlast 
zorgt.

De planschade-expert van de Antea Group die in 2019 de planschade in opdracht van Sunvest en 
de gemeente voor Energiepark Duurkenakker vaststelde gaf destijds aan dat hij deze situatie, 
stapeling en langdurige overlastsituatie in zijn loopbaan in Nederland nog niet eerder had zien 
langskomen. De Antea Group meldde tijdens de bijeenkomst in 2019 dat zij hadden gemeend dat 
vanwege het Energiepark Duurkenakker het rompslompforfait met factor 5 moest worden 
toegepast en dat dit ook moest gelden voor de overige grote energietransitie projecten.

1 Stikstoffabriek van Gasunie (rijkscoördinatieregeling)

2 Energiepark Duurkenakker 44 ha (rijkscoördinatieregeling en voorlopige vergunning 
was al verstrekt voordat wij op de hoogte werden gebracht)

3 Windpark N33 met 34 turbines van meer dan 200 m hoog (rijkscoördinatieregeling)

4 Stikstofbuffer Heiligerlee (rijkscoördinatieregeling)

En ten behoeve van bovenstaande projecten:
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5 Transitieweg: Voor de ontsluiting van de 4 projecten moest een nieuwe weg 
aangelegde worden die in onze straat Duurkenakker met een lengte van 300 meter 
werd ontsloten om de rijksweg N33 te kunnen bereiken.

6 Dijkverbreding A.G. Wildervanckkanaal: Begin september 2021 startte de 3,2 km 
lange dijkverbreding van 20 meter voor de veiligheid van bovengenoemde projecten.

Het bestemmingsplan in de Tusschenklappenpolder ten oosten van de spoorlijn wordt 
niet gewijzigd van agrarisch naar industrie. Het gebied krijgt een tijdelijke agrarische 
bestemming voor 30 jaar waarmee de gemeente bovengenoemde projecten geen 
ontwikkelingen vindt. Echter de gemeente gaf wel de naam Transitieweg aan de ruim 2 
kilometer lange nieuwe weg die werd ontsloten in de Duurkenakker Muntendam om 
bovengenoemde projecten te kunnen ontsluiten. Nu het gebied een tijdelijke agrarische 
bestemming heeft gekregen voor 30 jaar had het gebied ter hoogte van Cluster 1 te 
Meeden/Muntendam (75% van Windpark N33) door de Provincie Groningen nooit 
mogen worden aangewezen als zoekgebied voor windmolens vanwege het feit dat 
Cluster 1 niet aan industriebestemming grenst maar aan een tijdelijke agrarische 
bestemming voor 30 jaar.

Onzes inziens zijn de 4 inpassingsplannen ten noorden van Duurkenakker met een 
wijziging van een Agrarisch bestemmingsplan naar een Tijdelijk Agrarisch 
bestemmingsplan van 30 jaar in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat een 
voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik 
gemaakt van een nogal exotische constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van 
"experiment" deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een 
einddatum van 15 juli 2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een 
planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplannen met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor 
is eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum 
gebaseerd is, dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te 
garanderen. Binnen 5 jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan 
de overheid over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter 
hoger te maken.
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Bezwaren tegen constant knipperende obstakelverlichting
1. Er is geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan desondanks zal ik 

toelichten wat de voordelen zijn om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie

Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het mogelijk 
om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt de 
obstakelverlichting slechts ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is. Op dit 
moment is de obstakelverlichting voor ons maar ook voor een groot deel van de bewoners van 
de provincies Groningen en Drenthe continu zichtbaar en wordt als zeer storend ervaren 
vanwege het feit dat elke turbines voorzien is van 3 lampen op verschillende hoogtes en er dus 
105 lampen zichtbaar zijn. Ik verzoek de minister dan ook om het ontwerpbesluit aan te passen 
en de exploitanten te verplichten naderingsdetectie toe te passen, teneinde de overlast voor ons 
en een groot deel van de Groningers zoveel mogelijk te beperken vanwege de volgende redenen 
en mede de richtlijnen die RVO heeft gegeven n.a.v. windparken:

Bron: Dagblad van het Noorden, 18-05-2021
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Rechter geeft 
burger gelijk 
in zaak tegen 
Windpark N33
LOUISVAN KELCKHOVEN

MEEDEN Een inwoner van Mee 
den d>e op persoonlgke titel ten 
stripie trekt tegen het Windpark 
Nj3 is door de rechtbank in hct 
gelijk gesteld Maar gelfik heb
ben bhpct ook hier iets anders 
dan gebjk kri]gen.

De rechtbank Noord Nederiand 
oordeelde vor^e week keihard 
overdevraagotdelnspec1ieLerf 
omgeving en Transport ilLT) de 
sveüchting op de turbines van 
Wïndpark Nyi goed had mogen 
keuren Nee.

De urtspraak hisdt dat de in 
spertie niet eens de bevoegdheid 
heeft o<n over obstakelvrrlich- 
ting te oordelen. maar 'preten
deert' daarover te mogen beslts- 
sen. Er moet een nieuw besluit 
worden genomen.

Deobstakelverlichting op de J$ 
■uidmolensvanWindpark N«is 
daags wit van kkur en knippert 
Dat is niet zoals het in het tnpas 
singsplan ran het nunistene van 
Lccnonusche Zaken en Klimaat 
(EZK| staat Daar rtaat in dat de 
bmpen op de windmolens vast 
brandend moeten npi.

AJleen de Inspectie Lerlomge- 
nng en Transport stelt dat vast 
brandende verlxhting piloten 
nwC of minder goed opvalt lte 
knipperende bmpm zijn echter 
met in overeenstemming met de 
afspraken dse bq de bouw zijn ge-

De gemeenteraad van Midden 
üronmgen heeft unaniem een 
motie aangenomen waann het 
coOege van H en W wordt opge
dragen Windpark Nj| 's nachts 
'uit te zetten' Daarover moeten 
burgemeester en wethouders, 
dne weken na datum nog een be
sluit nemen, gaan ze de moue. fet 
telqk een opdracht van de raad

'Niet handhaven, 
maar beloven 
dat misschien te 
gaan doen'
aan het college, uitvocren?

Intussen vecht een inwoner 
van Meeden op persoonlijke titel 
met succes tegen de knipperende 
lampen Deze persoon, jundtsch 
bi|gestaan door Anne van Mus 
iun L>okk advocater. wil met mct 
naam en toenaam m de krant.

De Omgev1ngsd1enst Gronin- 
genKXXu)mVeendamudehand 
havende instantie Op 19 decem
ber 20ao wordt daar een handha- 
vingsverzoek 1nged1end. Op 11 fe- 
bruan aoai wordt de overtreding 
vastgestdd. De ODG volstaat met 
een waarschuwrig. Zi| kwalifice
ren de gevolgen van de overtre
ding ah beperkt' en noemen de 
opsteUing van de overtreder 
g0edw1l^nd Per boef u de ex

ploitanten van het wmdpark ver 
zochl de verltchtmg un te zetten of sust brandend te maken.

Aherzicht H op fegahsat*,het- 
geen ministerie van ËZK voorne
mens is. dan hoeft er niet gehand 
haafii tc worden. Dan kan worden 
volstaan met een waars<huwtng 
en het geven van gelegenhesd om 
de overtreding te beeindigen.

De bezwaarmaker. die dus door 
de rechtbank m het gebjk s ge
stekt vraagt 11ch af of de rrgeb 
wel zo snel aangepast kur.nen 
worden. .Stnds rong |air geiden 
meuwe nchth|nrn. Obstakefver 
bchting zoah op wmdpark Njj 
brandt zou nu niet meer mogen" 
De s1d1mer heeft opnieuw be
zwaar aangetekend. .Drt u niet 
handhaven, maar beloven dat in 
de toekomst mosciuen te gaan 
doen, en dat mag niet.
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1.1. Als de obstakelverlichting niet wordt voorzien van naderingsdetectie zullen planschade 
verzoeken moeten her beoordeeld worden vanwege hinder constant knipperende 
lichten

Het voelt onrechtmatig dat we ten tijde van de vaststelling van het inpassingsplan de versie 
gold van het informatieblad van 30 september 2016 waarin staat dat in de schemer- en 
nachtlichtperiode alle windturbines van vast brandende lampen kunnen worden voorzien 
in plaats van knipperende lampen.

Daarmee is ons destijds in de zienswijze de kans ontnomen om in de zienswijze en later in 
het planschade verzoek van Windpark N33 deze ontzettende extra negatieve factor 
‘constant wit en rood knipperende lichten’ mee te nemen. De belanghebbenden in de 
omgeving van Windpark N33 waarvan de planschade inmiddels is afgehandeld of nog loopt 
zullen opnieuw de kans moeten krijgen om vanwege de extra grote hinder factor ‘constant 
knipperende obstakelverlichting’ hun planschade verzoek te herzien en opnieuw te laten 
beoordelen. Zij hebben niet kunnen voorzien dat deze gigantische negatieve factor al op 
zo’n korte termijn aan het Windpark N33 zou worden toegevoegd.

1.2. Als de obstakelverlichting niet wordt voorzien van naderingsdetectie houdt het windpark 
negatiever beeld en uitstraling

Er zit weinig verband in de opstellingen van de windturbines van Windpark N33 zichtbaar 
vanaf Duurkenakker Muntendam. We zien diverse turbines met de wieken en 
obstakelverlichting die door elkaar draaien maar er zit geen enkel verband in. Dit is geen 
consistente opstelling en geenszins een herkenbare opstelling. Dit ervaren wij als 
ontzettende negatieve factor. Deze slechte opstelling veroorzaakt een onrustige horizon 
waar we de hele dag tegen aan moeten kijken en vragen daarom om de obstakelverlichting 
te voorzien van naderingsdetectie om het leed nog een beetje te verzachten.

Bij Windpark N33 is afgeweken van adviezen van RVO betreffende opstellingen, de 
opstelling is niet herkenbaar en niet consistent vanwege:

1.2.1. Een zit een grote afwijking in lijnopstelling aan de zuidwestzijde van Cluster 1 ten 
noorden van Duurkenakker

Er zit in de zuidelijkste lijnopstelling van Cluster 1 van Windpark N33 ten noorden van 
Duurkenakker en Meeden een grote afwijking van ca. 30 graden. De afwijking 
bedraagt tussen turbinenummer 22 en 23 circa 300 meter en tussen turbinenummer 
16 en 23 circa 150 meter. Dit is geen consistente en duidelijk herkenbare 
opstellingsstructuur. Hiermee is afgeweken van het advies van RVO dat windturbines 
binnen het bestemmingsvlak, maximaal 15 meter ten opzichte van elkaar kunnen 
verschuiven. Hiermee had deze opstelling nooit mogen worden toegelaten en haalt 
het hele verband uit de lijn- en blokopstelling.
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De rode punt in het midden van de kaart is Duurkenakker Muntendam

Bron: Inpassingsplan 'Windpark N33' blz. 38 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/09/IP%20Windpark%20N33%20%20212
X01096.076693_6%2007-09-16.pdf

Landschap
Voor landschap speelt de regelmaat in het opstellingspatroon en herkenbaarheid van 
lijnstructuren een rol in de beoordeling van de verschillende opstellingen. Door de wind
turbines individueel te verschuiven kan de regelmaat van het lijnpatroon worden vermin
derd. Door de grote tussenafstanden tussen de windturbines en het formaat van de wind
turbines zijn niet alle verschuivingen ten opzichte van een directe lijn zichtbaar. Verschui
vingen in de lengterichting (noord-zuid) van een lijn kunnen groter zijn zonder te storen 
dan verschuivingen dwars op de lijn (oost-west).

In de huidige opstelling van het voorkeursalternatief zijn de van noord tot zuid lopende 
lijnen in het cluster van groot belang voor de landschappelijke beoordeling. Deze lijnen 
zijn het meest regelmatig in het patroon van de clusteropstelling. De schuifruimte in de 
van noord tot zuid lopende windturbinelijnen is vastgelegd op maximaal 15 meter tussen 
individuele windturbines binnen één lijn. Dit geldt voor zowel het noordelijke deelgebied 
als voor de deelgebieden ‘midden' en ‘zuid’. In de regels is daarom opgenomen dat de 
windturbines, binnen het bestemmingsvlak, maximaal 15 meter ten opzichte van elkaar 
kunnen verschuiven.
Door toepassing van deze beperking van de schuifruimte zal de beoordeling voor het 
thema landschap niet wijzigen. Zie voor een visualisatie van de mogelijke schuifruimte 
flguur6.10.
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1.2.2. Onrustig beeld vanwege niet consistente opstelling van het hele Cluster 1 van 
Windpark N33 met als gevolg dat er weinig verband in het Windpark N33 ten 
noorden van Meeden en Duurkenakker Muntendam zit.

In Cluster 1 zit vanuit onze woning geen consistente en herkenbare opstelling. Daar is 
geen timmermansoog voor vereist en aan onderstaande metingen tussen 
windmolens hoeft men ook geen wiskundige te zijn. Vanwege deze negatieve factor 
zitten we niet te wachten naast de draaiende wieken die vanuit onze woning schots 
en scheef door elkaar zwaaien op constant knipperende obstakelverlichting op de 
windturbines die door elkaar knipperen en waar weinig verband in zit. Volgens RVO 
speelt de regelmaat in het opstellingspatroon en herkenbaarheid van lijnstructuren 
een rol in de beoordeling, echter er afgeweken van het advies dat windturbines 
binnen het bestemmingsvlak, maximaal 15 meter ten opzichte van elkaar kunnen 
verschuiven. Dat zal bij een lijnopstelling de bedoeling zijn maar het feit is dat bij 
Cluster 1 van Windpark N33 bestaat uit een blokopstelling waarvan de lijnen ten 
opzichte van elkaar niet parallel lopen waardoor het park er schots en scheef uitziet 
en er totaal geen verband in zit en hiermee niet in de draaiende wieken en de 
obstakelverlichting. We verwachten niet dat iemand blij wordt als de tegels van zijn 
terras zo gelegd worden. Het is voor de zichtbaarheid vanuit onze hoek zeer nadelig 
en onrustig.

Bron: Inpassingsplan 'Windpark N33' blz. 84

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/09/IP%20Windpark%20N33%20%20212
X01096.076693_6%2007-09-16.pdf

Vanuit het oogpunt van landschap luidt het advies om bij gebruik van meerdere deel
gebieden te zorgen voor duidelijk herkenbare opstellingsstructuren met consistente 
opstellingen. Bij concentraties van windturbines in één deelgebied kunnen optimalisa
ties leiden tot een vermindering van de totale landschappelijke impact. Toepassing 
van windturbines in meer dan één deelgebied kan leiden tot meer schuifruimte waar
door een grid met strakkere lijnen en een duidelijkere opstelling mogelijk is.
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Bron: Pondera Windpark N33 Cluster 1, 2 en 3

Rode punt in het midden van de kaart is Duurkenakker Muntendam
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Bron: Luchtfoto van Cluster 1 in de winter van 2021 na plaatsing van de windturbines.

In de lijnen van Cluster 1 van Windpark N33 komende vanaf Veendam en Duurkenakker 
Muntendam is een schots en scheef raster gecreëerd, waar van de maximaal 15 meter tussen 
opstellijnen onderling is afgeweken waardoor er totaal geen evenwichtig beeld is ontstaan.

Er zitten grote en verschillende afstanden tussen de verschillende opstellingslijnen 
(rondom gemeten)
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1.3. Als gevolg van de verclustering van Windpark N33 kijken we vanuit 3 zijden onze woning 
op de noordelijke blokopstelling en 2 zuidelijke lijnopstellingen met windturbines met 
constant draaiende wieken en knipperende lampen

Het feit is dat na de toepassing van de rijkscoördinatieregeling het Windpark N33 werd 
versnipperd in 3 Clusters. Dit houdt in dat we 30 jaar lang midden op Windpark N33 wonen 
met op korte afstand het zicht op 200 meter hoge windturbines met door elkaar draaiende 
wieken en constant rode en witte knipperende lichten. Oók Gedeputeerde Staten van 
Groningen vond in 2014 een lintvormig en de blokopstelling van Windpark N33 
landschappelijk onacceptabel. “Dat is geen gezicht” werd er toen door Gedeputeerde 
Staten van Groningen besloten. Maar helaas werden de plannen doorgedrukt en zitten we 
op Duurkenakker Muntendam er mee opgezadeld. Bovendien zijn de rode lichten van de 
windturbines van Windpark De Monden, Delfzijl en de Eemshaven op de achtergrond ook 
nog zichtbaar, waardoor de vrije horizon in een heel groot gebied inmiddels is voorzien van 
een lelijke kermis aan verlichting.

De windsector erkent dat de verlichting van windmolens overlast veroorzaakt en Iedereen 
is ervan overtuigd dat die noodzaak er is om hier iets aan te doen. De technische 
mogelijkheden zijn er, transponders worden in Duitsland geïmplementeerd, dus moet dat 
in Nederland ook kunnen. In Duitsland zijn bouwers van windmolens verplicht een systeem 
te implementeren dat vliegtuigen ziet. Het merendeel van de windparken wordt daardoor 
uitgerust met obstakelverlichting dat reageert op de transponders in vliegtuigen: de lamp 
op de windmolen gaat pas branden als er iets in de buurt vliegt.

Dat er opnieuw in Meeden geen enkele inspraak is terwijl ontwikkelaars locaties en zaken 
tussentijds nog mochten aanpassen voorafgaande aan de vergunningverlening en de 
windturbines gedurende de plannen steeds maar hoger werden. De 80 meter hoge 
windmolens werden uiteindelijk windturbines van meer dan 200 meter hoog. Ons verzoek 
om 1 blokopstelling ten noorden van Meeden vond geen gehoor. Hij zou alleen al om nog 
een beetje draagvlak bij omwonenden te creëren gekozen moeten worden gekozen voor 
een radardetectiesysteem en niet voor constant knipperende lichten.

Zelfs Gedeputeerde Staten Groningen vond lintvormige opstellingen van windparken 
geen gezicht.

DAGBLADS 
NOORDEN

10 april 2014 , pag. 1

Ferme draai met windpark
Johan de Veer 
Pieter Broesder

SCHEEMDA/MEEDEN De provincie 
wil geen windparken meer langs de 
N33 bij Veendam en Wildervank. 
Als het aan de provincie ligt, onder
zoekt het rijk de mogelijkheid om 
alle turbines te plaatsen ten noor
den van Meeden.

Gedeputeerde Staten vinden dat te 
veel mensen in Veendam en omge
ving overlast ondervinden van de 
windparken. Bij nader inzien is een 
lintvormig windpark ook land
schappelijk onacceptabel. Het alter
natief is plaatsing van alle 35 turbi
nes van 3 megawatt bij Meeden en in 
de Eekerpolder bij Scheemda.

De draai van de provincie is op
merkelijk. Lange tijd is juist beweerd 
dat een langgerekt windpark van de 
A7 tot en met Veendam bij bedrij
venparken het minst kwaad kon. 
„We hebben echtergasleidingen, ge
luidszones en veiligheidsrisico's in 
beeld gebracht. Als je daarnaar kijkt, 
blijkt dat je niet op alle beoogde 
plaatsen turbines kunt neerzetten."

Om toch tot het gewenste aantal 
turbines te komen zou dit betekenen 
dat langs de N33 versnipperd twee of 
meer windparken komen. „Dat is 
geen gezicht. Vandaar dat ik met een 
minder lui oog ben gaan kijken naar 
de Eekerpolder. Ten noorden van 
Meeden wilden we al windmolens 
plaatsen. Daar komt dus in de ge
noemde polder aaneengesloten nog

een aantal bij." De kanteling van de 
windparklocatie is een grote opluch
ting voor veel inwoners van Veen
dam. De afgelopen jaren staken zij 
hun afkeer van turbines dicht bij 
hun woonplaats niet onder stoelen 
of banken. Ook de bevolking van 
Meeden protesteerde hevig tegen 
windmolens vlakbij hun dorp.

De provincie heeft met het rijk af
gesproken dat Groningen zorgt voor 
windparken met een opwekkings- 
vermogen van in totaal 850 mega
watt. Gedeputeerde Staten hebben 
de ministers van Economische Za
ken en Infrastructuur en Milieu gis
teren in een brief verzocht onder
zoek te doen naar een bundeling van 
turbines op de locatie tussen Mee
den en de A7.

Provincie wil bij 
nader inzien geen 
windparken bij 
Veendam

Dit alternatief is op 4 maart be
sproken met ambtenaren van beide 
ministeries, de gemeenten Veendam 
en Menterwolde en de initiatiefne
mers van het windmolenpark Yard 
Groep/Blaaswind. Probleem zou 
kunnen zijn dat Yard Groep te weinig 
grondposities bezit in de desbetref

fende polder. Landbouwers daar 
hebben contacten met energiepro
ducent RWE/Essent.

Projectleider Hein Akerboom van 
RWE/Essent Wind zegt bereid te zijn 
tot samenwerking met Yard Groep/ 
Blaaswind. „Daartoe zijn oriënteren
de gesprekken gevoerd. We willen al 
lang heel graag een windpark bou
wen in de Eekerpolder. Tot nu toe 
hield de provincie de boot af.”

Akerboom hangt de vlag niet uit. 
"Ik ben ingetogen vrolijk, maar we 
zijn er nog niet. Het rijk moet de 
wens van de provincie namelijk nog 
honoreren." Op 24 april vergadert de 
Tweede Kamer over de structuurvi- 
sie Windenergie op land. Dan wordt 
duidelijk of de Eekerpolder in de 
plannen wordt opgenomen. » 19
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1.4. Onterecht als initiatiefnemers vanwege hoge subsidiebedragen niet bereid zijn om 
obstakelverlichting aan te brengen.

Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het 
mogelijk om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt de 
verlichting slechts ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is. De 
initiatiefnemers van het Windpark N33 hebben op eigen initiatief en risico de parken 
ontwikkeld. Hebben daar buiten proportionele hoge vergoedingen voor ontvangen van 
gemeenschapsgeld (ons belastinggeld). Als een grondeigenaar/boer een windmolen op zijn 
land heeft voor €40.000,- netto per jaar voor de duur van 20 jaar en de exploitant van de 
windmolens een gegarandeerd rendement moeten halen van 8 procent voor een reeks van 
jaren en wij als burgers nog moeten meebetalen aan een radardetectiesysteem?

In onze ogen hoort het aanbrengen van naderingsdetectie op de windturbines tot een 
normaal bedrijfsrisico om veiligheid en overlast voor omwonenden te beperken en nog 
enigszins draagvlak te creëren rond Windpark N33. De windsector erkent zelf dat de 
verlichting van de windmolens overlast veroorzaakt en wil dit graag verhelpen. Dat wij 
mede door de komst van een paar datacenter in de Provincie worden opgescheept met 
alle overlast voelt als een rechtsongelijkheid.

Het zou absurd zijn als we als belastingbetaler ook hieraan zouden moeten meebetalen in 
deze tijd van energie-armoede. Voor de middenklasse betekent het dat we mee hebben 
betaald aan de buitenproportionele SDE+ subsidies en we nu de portemonnee kunnen 
trekken om een deel van de stijgende energierekening te compenseren. Dat huishoudens 
kunnen rekenen op gemiddeld 400 euro compensatie betekent voor ons dat we misschien 
geld krijgen maar dat geld zal toch ergens vandaan moeten komen en daar zullen wij als 
werkend Nederland gewoon aan mee moeten betalen met als gevolg dat wij verwachten 
dat onze lasten opnieuw zullen stijgen.

Bron: Dagblad van het Noorden, 13-03-2021

DAGBLAD® 
NOORDEN

13 maart 2021 . pag. 22Windparkexploitanten willen lichthinder landelijk regelen
LOUIS VAN KELCKHOVEN

MEEDEN Nederlandse windparkex- 
pk>itanten staan positief tegenover 
een PvdAmotie die door de Twee
de Kamer is aangenomen om licht
hinder van turbines tegen te gaan.

Dat zegt Rik Harmsen namens de 
Nederlandse WindEnergie Associa
tie (NWEAj Of dit betekent dat de 
verlichting op de Groninger wind- 
motens ln Eemsdefta en Malden 
Groningen straks s nachts gedoofd 
kan worden. U nog onderwerp van 
gesprek Vraag u vnt het pLaatsen 
van de aan en uitknop gaat beulen

_De windsector erkent dat de ver
lichting van windmolens overtast 
veroorzaakt en wil dat graag helpen 
opk>ssen '. aldus Harmsen Jeder 
een is ervan overtuigd dat die nood
zaak er is. De technische mogeh|khe- 
den zijn er. transponders worden in 
Duitsland geïmplementeerd, dus 
moet dat m Nederland ook kunnen."

ln Duitsland zijn bouwers van 
windmolens verplicht een systeem 
te implementeren dat vliegtuigen 
'ziet'. Het merendeel van de wind- 
parken wordt daardoor uitgerust 
met 'obstakelverlichting' dat rea
geert op de transponders m vUegtui- 
gen: de lamp op de windmolen gaat 
pas branden als er iets in de buurt 
vliegt

Vonge maand nam de fweede Ka
mer een motie van Wüliam Mooriag 
(PvdA) aan om een dergeli|k verlich- 
tingssysteem ook op Nedertandse 
windturbines verplicht te steUen. De 
kem van de motie is dat binnen twee 
jaar de verlichting op windturbines 
moet doven en de vliegveiUgheid 
met modernere technieken moet 
worden gegarandeerd. Bij het wind
park op het l|ssdmeer wordt vrijwel 
zeker radargestuurde verUchtingge- 
imptementeerd. een dergehjk sys
teem is voor klemere windparken

niet rendabel. .Het is vrij prijzig ln 
het geval van het l|sselmeer gaat het 
om circa Soo.ooo euro."

Harmsen vcx>rziet dat voor nieuw 
te bouwen windmolensde meerkos
ten van transpondergestuurde ver- 
Uchting in de SDE* subsidie, die 
windparkexptoitanten van het rijk 
krijgen, verrekend kunnen worden. 
Wie het ombouwen van bestaande 
molens (van constant brandende 
verlichting naar transponder-ge- 
stuurde verlichting), zoals de wind
parken Geefsweer en N33 in Gronin
gen moet betalen, is onderwerp van 
discussie.

„Aanpassen van verlichting is bij 
de totsundkoming van de windpar
ken destijds niet meegenomen in de

In Duitsland gaat 
het licht pas aan 
als er vliegtuigen 
in de buurt zijn

businesscase. Na oplevering de 
windmolens aanpassingen door
voeren brengt extra kosten met zich 
mee", weet Harmsen. „Wie welk ge
deelte van de kosten moet betalen is 
onderdeel van de discussie. Als eer
ste wiUen wi) als gezamenlijke wind
parken ons standpunt bepaten. Wat 
vinden wij redelijk om bij te dragen 
aan deombouw van deverlichting?"

Wanneer de NWEA daar uit is. wil 
het met de overheden praten: rijk, 
provincie en gemeenten. Harmsen: 
„Wat is het hun waard om de lkht- 
vervuiUng door windmolens tot een 
minimum terug te kunnen bren
gen?”

Harmsen zegt dat NWEA streeft 
naar één regeling die voor heel Ne
derland gekit. „Wat wij willen voor
komen is dat er straks voor elke loca
tie apart onderhandeld moet wor
den. Dat verlichting van windmo
lens op de ene plek wel 
transponder-gestuurd is en op een 
andere plaats niet Wi) staan positief 
tegenover de uitvoering van de 
PvdA-motie, maar dan moeten het 
overal netjes regeten."
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Bron: Dagblad van het Noorden, 06-03-2021

DAGBLAD23 
NOORDEN

05 maart 2021 , pag. 2Kamer neemt motie aan tegen lichtvervuiling molens
LCXJISVAN KELCKHGVEN

DEN HAAGGRONlNGEN Lichthinder 
ah gevolg van windturt>Lnes moet 
in Nederland binnen twee jaar vei- 
leden tijd zi|n. Dat staat in een mo
tie van de PvdA die de Tweede Ka
mer heeft aangenomen

Lichtvervuiling van windmofens 
kan zowel overdagak 's nachts ver
leden tipl zi|n door een aan- en uit
knop op de windturbines te monte
ren. ln Duitsland is zulke transpon 
der^estuurde verbchung, een hmp 
op de windmolen die gaat branden 
zodra daar iets in de buurt vliegt.

wettell|k verplicht.
De PvdA-motle dringt er bi) de re

gering op aan om een dergelijk ver- 
lkhtingssysteem ookop Nederland
se windturbines verplicht te steUen. 
De kem is dat binnen twee ^ar de 
verlichting op windturbines moet 
doven en de vliegveiligheid met mo
dernere technieken moet worden 
geborgd.

Jntense en grootschahge licht
hinder van hoge windturbines heeft 
eenschadehjk effect op de kefomge- 
ving en het welbevmden van men
sen. Dat ondermijnt het draagvlak 
voor windenergie", motiveert indie
ner WtUüm Moorlag de motie.

Moosteg was als gedeputeerde van 
Groningen een van de architecten 
van het Windpark N33.

Moorlag diende vorig |aax een 
soortgelijke mocie ln. Die drong nog 
aan op he< bevorderen van het ver
vangen van verlichting'. _Aartfei- 
dmg om nu een steviger motie Ln te 
dienen, is informatie van de Neder
landse Vereniging Omwonenden 
Windenergie' , legt M00rhgu1t.

_Daaruit blijkt dat het sinds kort 
in Duitshnd voor exploitanten van 
windmolenparken verplicht is om 
andere systemen dan verbchtlng te 
gebruiken."

Omwonenden van de Windpar-

ken N33 iMeedenl en Geefsweer 
|Farmsum| ergeren zich groen en 
geel aan de felrode lampen die de 
Groningse windmolens in het nach- 
teli|k duister zichtbaar maken.

De PvdA Ln Eemsdelta heeft de 
Uchtvervuiling aangekaan. het CDA 
in MkkiervGronlngen noemt de wit
te Unipen die overdag branden hori- 
zonvervuiUng en de VVD fractie in 
die gemeente spreekt van een red 
light distrtct

Burgemeester en wethouders van 
van Midden<boningen betoonde 
zich al fel voorstander van een aan 
en uitknop voor de windmolen ver
lichting. B en W wijzen op een alter-

natief transpondersysteem. De pro 
vlncie Groningen is betrokken bi| 
een experiment nwt een radarsys
teem in Zeebnd. Onderzocht wordt 
of ook de windparken Ln Deltzi|l en 
de Eemshaven op een dergetyk sys
teem aangesloten zouden kunnen 
worden

TegeLi|kerti^l wordt gekeken naar 
het transpondersysteem. „De kans 
Ls groot dat deze optie interessanter 
en realistischer is dan een radarsys
teem". steUen B en W van Midden- 
Groningen. „De obsiakelverhchtlng 
wordt dan tageschakekl op basis van 
de verzonden signalen van een 
transponder in vllegtmgen."

Bron: Dagblad van het Noorden, 24-03-2021

DAGBLAD^ 
NOORDEN

24 maart 2018 , pag. 18

Wind is goudmijn 
voor ontwikkelaars
JOHAN DEVEER

EEMSHAVEN lnnogy Windpower 
krijgt waarschijnlijk meer dan 100 
miljoen euro rijkssubsidie om bij 
de Eemshaven op drie locaties der
tien windmolens te ontwikkelen.

Het gaat om acht turbines in de 
Oostpolder, twee bij windpark Wes- 
tereems en drie op de Oostpolder- 
dijk. De duurzaamheidssubsidie 
SDE+ wordt eens in de zoveel tijd 
door het Rijk verstrekt.

Een woordvoerder van lnnogy wil 
deze keer het exacte subsidiebedrag 
niet bekendmaken. Ter vergelijking: 
lnnogy ontvangt voor vijftien turbi
nes van windpark N33 bij Meeden 
163 miljoen euro.

Het energieconcem kan zich bij 
de Eemshaven nog niet definitief 
rijk rekenen. Tegenstanders hebben 
bij de Raad van State bezwaar ge

maakt. Met name omwonenden vre
zen overlast en vinden de komst van 
de turbines, soms op enkele honder
den meters van hun woningen, een 
te grote aantasting van de omge
ving.

Zij verwachten dit jaar een uit
spraak van de Raad van State. Tegen 
de benodigde vergunningen is pro
test aangetekend. Een belangrijk as
pect is slagschaduw op woningen, 
lnnogy heeft toegezegd de turbines 
af te schakelen als de slagschaduw 
op een huis te groot is.

Een bewoner vroeg de provincie 
rekening te houden met de belan
gen van alle bewoners in het gebied. 
Hij stelde dat het maatschappelijke 
draagvlak voor grootschalige wind
energie ontbreekt. Het antwoord 
van de provincie luidde dat er een 
klankbordgroep is opgericht, maar 
dat draagvlak geen aspect is dat bij 
de besluitvorming wordt betrokken.

lnnogy is niet de enige partij die 
een windmolenpark wil aanleggen 
in de Oostpolder bij de Eemshaven. 
Waddenwind BV, een initiatief van 
landbouwers, heeft daar dertien tur
bines in de planning en krijgt ook 
een miljoenensubsidie.

Het plan voor de turbines op de 
Oostpolderdijk had de afgelopen ja
ren heel wat voeten in de aarde, ln 
het algemeen bestuur van water
schap Noorderzijlvest werd stevig 
gedebatteerd over de veiligheid. Kan 
die worden gegarandeerd of wordt 
de dijk met de plaatsing van turbi
nes kwetsbaar gemaakt?

lnnogy stelt van niet. De gebruik
te technieken zijn veilig en de wind
molens worden in de verstevigde 
dijk verankerd, lnnogy wil de erva
ring die samen met molenbouwer 
Lagerwey wordt opgedaan, ook el
ders in de wereld benutten en te gel
de maken.
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1.5. Verhouding tussen duur zichtbaarheid en hiermee de overlast rechtvaardigt de 
keuze voor een radardetectiesysteem

Onzes inziens is het ontzettend onrechtmatig en de verhouding helemaal zoek als wij als 
aanwonenden 24/7 en 365 dagen per jaar worden belast met knipperende lichten van 35 
torenhoge windturbines terwijl de naderingsdetectie in onze omgeving hooguit een uur 
per dag zal moeten branden vanwege het weinige vliegverkeer.

Aangezien het grote Windpark N33 uitgestrekt is (12 km) en uit 3 Clusters bestaat moet 
naar onzes inziens het radardetectiesysteem per cluster worden geregeld. Als er ten zuiden 
van turbine 35 binnen 5 km een vliegtuig wordt gedetecteerd dan (omgeving Wildervank) 
moeten in Meeden in Cluster 1 de lampen niet gaan branden.

Bron: Staatcourant, 14-06-2020

STAATSCOURANT
. >rH'i^'tXDR^i . , , „

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Bekendmaking wijziging Informatieblad aanduiding van windturbines en 
windparken op het Nederlandse vasteland

lENW/BSK-202Q/1C7085

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt de bijgevoegde wijziging van het Informatieblad 
aanduiding van windturbinesen windparken op het Nederlandse vasteland bekend.

24 mei 2020

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
namens deze, 
de DirecteurLuchtvaart,
J.A. Stremier

BIJLAGE VIII BEPALINGEN NADERINGSDETECTIE

1. Het naderingsdetectiesysteem detecteert luchtvaartuigen autonoom en is niet afhankelijk van 
systemen in een luchtvaartuig.

2. Indien een windturbine is uitgerust met een infrarood lichtbron is deze tijdens de schemer- en 
nachtlichtperiode ingeschakeld.

3. Het naderingsdetectiesysteem wordt niet toegepast in de obstakelvrije gebieden (ICAO Annex 14) 
van een luchthaven.

4. Het naderingsdetectiesysteem bevat een vastgelegde detectiezone en waarschuwingszone.
5. In de detectiezone en waarschuwingszone worden objecten met een minimale radardoorsnede van 

2m2 of groter tot een radiale snelheid van 300 knopen van het obstakel gedetecteerd.
6. In de detectiezone en de waarschuwingszone worden luchtvaartuigen op een hoogte tussen 300 en 

2.000 voet ten op zicht van het maaiveld gedetecteerd.
7. De waarschuwingszone bevindt zich op een afstand van ten minste 5,5 km van het obstakel.
8. Het naderingsdetectiesysteem heeft een capaciteit van minimaal 50 tracks om luchtvaartuigen te 

kunnen volgen in de detectiezone.
9. Indien een in detectie genomen luchtvaartuig in de detectiezone niet meer wordt gevolgd, wordt 

de obstakelverlichting gedurende 6 minuten ingeschakeld. Deze bepaling geldt niet voor de 'cone 
of silence' van het naderingsdetectiesysteem.

10. Indien een luchtvaartuig zich in de waarschuwingszone bevindt is de zichtbare obstakelverlichting 
ingeschakeld.

11. De obstakelverlichting blijft 30 seconden ingeschakeld nadat een luchtvaartuig de waarschuwings
zone heeft verlaten.

12. De vliegtest bevat in ieder geval de relevante vliegpatronen in hoogte en koers voor het windpark 
ten opzichte van het naderingsdetectiesysteem om de goede werking van het systeem aan te 
tonen.

13. Het naderingsdetectiesysteem houdt een logboek bij met in ieder geval detectiegegevens, 
activering, radartracks en de systeemstatus van de voorgaande 30 dagen.

14. Het naderingsdetectiesysteem voert ten minste iedere 24 uur een interne zelfcontrole uit met een 
testsignaal, tenzij het in deze periode van 24 uur is geactiveerd door een luchtvaartuig.

15. Bij het naderingsdetectiesysteem vindtcontinue elektrische monitoring plaats.
16. Bij constatering van een defect of falen van een systeem of component wordt de obstakelverlich

ting ingeschakeld totdat de goede werking van de naderingsdetectie is hersteld.
17. Erworden periodieke inspecties van het naderingsdetectiesysteem uitgevoerd overeenkomstig de 

instructies van de fabrikant of leverancier om te waarborgen dat het systeem zich in bedrijfszekere 
toestand bevindt.

18. De rapporten van de inspecties, zoals bedoeld in onderdeel 17, worden jaarlijks aan de inspectie 
verzonden.
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1.6. Zichtbaarheid van windturbines van Windpark N33 vanuit woning en omgeving

Wij ervaren na de plaatsing hoe de zichtbaarheid van het Windpark er werkelijkheid is 
geworden. Onze rustige vrije horizon is verdwenen en heeft plaats heeft gemaakt voor 
witte palen met draaiende wieken en knipperende obstakelverlichting. We doen een 
laatste poging om met deze zienswijze de schade en overlast nog enigszins te beperken.

1.6.1. Zichtbaarheid van windturbines in combinatie met andere projecten (stapeling)

Misschien is het niet bekend bij de Rijksoverheid dat we naast Windpark N33 in dit 
gebied in een straal van ca 7 km rondom ons huis te maken hebben met een 
optelsom van mijnbouwactiviteiten - en energietransitie projecten. Het gevolg is dat 
onze omgeving veranderd in een energielandschap. We hebben te maken met een 
overkill aan energieprojecten in onze directe omgeving terwijl we er als 
aanwonenden alleen de overlast ondervinden, de schade moeten dragen en er niet 
van mee profiteren. In de ondergrond wordt sinds de jaren 6o naar gas geboord en 
vanaf 1972 wordt er zout gewonnen. De verwachting is dat de effecten nog jarenlang 
merkbaar zullen zijn in de vorm van aardbevingen en bodemdaling. We bevinden ons 
op een kruispunt van en hiermee een netwerk aan gasbuizen onder de grond. De 
bovengrond is recentelijk getransformeerd met 34 turbines van Windpark N33 met 
een hoogte van ruim 200 meter hoog en er is een 43 ha groot zonnepark aangelegd 
die bestaat uit een aaneengesloten glazen vlakte met daartussen witte 
transformatorhuisjes van Energiepark Duurkenakker. Eén van de grootste 
zonneparken van Nederland. De uitgeholde zoutcavernes worden ingezet voor gas-, 
stikstof- en waterstofopslag. Aan de oostkant van het dorp bevindt zich het grootste 
Nederlandse verdeelstation van Tennet met meerdere hoogspanningsleidingen die 
over en langs het dorp en door het gebied lopen. Op het station vinden momenteel 
grote uitbreidingen plaats nog deze weken worden er 3 grote transformatoren naar 
toe gebracht die zo zwaar zijn dat ze het viaduct van Duurkenakker niet mogen 
passeren. Aan de westkant van ons kleine dorp wordt de grote Stikstoffabriek met 
drie 80 meter hoge witte torens van Gasunie gebouwd zodat de gaskraan in 
Groningen dicht kan en het geïmporteerde gas geschikt kan worden gemaakt voor de 
Nederlandse gastoestellen zodat de gaskraan in Groningen dicht kan. Daarnaast zijn 
er meerdere initiatieven voor nog meer grote zonneparken.

We vinden dat daarom niet te veel gevraagd om te vragen of er een 
naderingsdetectiesysteem kan worden toegepast. Het zou een hele kleine 
handreiking zijn naar een klein gebied in Nederland wat in onze ogen overbelast 
wordt en waar geen normaal maatschappelijk risico meer geldt.

Op de N33, komende van Assen springen de tranen ons in de ogen als we zien waar 
de plek is waar we wonen. Het is door de stapeling van 4 energieprojecten die alle 4 
onder de rijkscoördinatieregeling vielen een lelijke industriezone geworden met een 
Windpark.
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1.6.2. De constante zichtbaarheid vanuit 3 zijden van de woonkamer moet een reden zijn 
om een naderingsdetectiesysteem aan te brengen.

In onze doorzonkamer is de knipperende obstakelverlichting Van Windpark N33 aan 
zowel de noord-, oost en zuidzijde zichtbaar. Momenteel geven de door elkaar 
draaiende wieken en lichten van meerdere turbines die vanuit onze woonkamer 
zichtbaar zijn een ontzettend onrustig en storend beeld en hebben onze vrije 
horizon aan alle zijden van de woonkamer doen verdwijnen.

Bron: Pondora april 2016

^PONDERA
• c o n s u 11

715082
April2017

ZICHTBAARHEIDSANALYSE
HOLLANDSE KUST (ZUID) KAVELS 
III EN IV

Ministeries van Economische

Zaken en Infrastructuur en Milieu

Definitief

Wsus vav? he! menseiijk oog
Hetmenselijkoog is een zeer gevoelig instiument met een scherp waarnemingsvermogen. Om 
te bepalen wat het maximale zictUbereik is, moet rekening gehouden werden met de 
gezichtsscherpte ofwel Visus' van hel menselijk oog. Uit de literatuur kan worden afgeteid dat 
onderoptimale omstandigheden (hoog contrast engoede lichtomstendigheden) helmenselijk 
oog van een jong en gezond persoon, twee objecten van elkaar kan onderscheiden (middenin 
het blikveld) wanneer deze 0.3 boogminuten uit elkaar liggen5. Ditbetekent dateenvoorwerp 
van 1 m breedomgerekend nogzichtbaar is op 10 km. Een windterbinemastvan bijvoorbeeld 
4 m doorsnede kan dus theoretrsch, bij optimate omstandigheden, op 40 km afstand nog 
worden ondefscheidenvan de achtergrond.

Echter niet alle onderdelen van de wmdturbine hebben een gelijke omvang en zijn dus op 
dezelfde afstand nog zichtbaar. De belangrijkste onderdelen van de turtoineworden daarom 
onderscheiden, waarbijwordt uitgegaan van de afmeting van het onderdeel. Indetabeften22 
en 2.3 worden deze afrnetingen weergegeven.

Waarneming tot op de theoretischezichtafstand is alleen mogelijkonder de meestoptimale 
omstendigheden en zal in de praktijkvrijwel niet haalbaar zijn. Om een onderschatting te 
voorkomen worden deze getalten in deze studie wel gehanteerd (worstcassjnsc^atfmgJ.
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1.6.3. De zorgen om de zichtbaarheid van de windturbines van Windpark N33 speelden al 
sinds 2013 bij omwonenden Windpark N33 waar de windturbines op korte afstand 
van de huizen zijn geplaatst moet een reden zijn om een naderingsdetectiesysteem 
aan te brengen.

Op de site van RVO staat vermeld: De Rijksoverheid heeft laten onderzoeken welke 
gevolgen de komst -en in het bijzonder de zichtbaarheid- van windparken op zee 
hebben op de lokale economie. Zij wilde daarbij in het bijzonder laten kijken naar de 
effecten op recreatie en kusttoerisme.

Bron: site RVO.nl 18-10-2021

Gevolgen achtbaarheid voor lofeole economie

De R j <soverheid neef: laten onderzoeKen wei*e gevo gen de Komst - en in net b ,zonder de zich:baarneid - van de 
wrndparken opzee nebben voorde io<ae economie. Zij wilde daarbij in het b.zonder *a:en ki,<en naa' ce e"ecten op 

'ecreatieen Kusttoerisme.

Wij vinden het een rechtsongelijkheid dat de Rijksoverheid wel een onderzoek startte 
met betrekking tot de zichtbaarheid in het bijzonder naar de effecten op 
kustbewoners en voor strandgangers die enkele dagen per jaar aan het strand 
vertoeven en volgens de conclusie van het onderzoek alleen bij heel helder weer de 
windturbines zien vanaf de kust. Het klopt niet dat de zichtbaarheid van windturbines 
alleen maar effect heeft op recreatie en kusttoerisme. De bewoners van Meeden en 
ook de bewoners van Duurkenakker Muntendam protesteerden massaal in 2013 (en 
voorheen) tegen de komst en zichtbaarheid van windturbines in Meeden die op hele 
korte afstand van hun huizen werden geplaatst en uitten hiermee duidelijk hun grote 
zorgen. Er werd toen nog gesproken over windturbines met een hoogte van ca. 140 
meter, er is nu sprake van windturbines met een hoogte van ca. 210 meter.

Bron: Dagblad van het Noorden, 27-5-2013
DAGBLAOar 
NOORDEN

’Na elke actie lijken de molens hoger’
• Mtedra locp< un veer lutek

• BuigrnvMrr U/tHrwtiV 
vmknxKhter>ctKwxrden
• BemnutfCTi V<raet vntun3t ato 
Mgnad nirt wonfe opfrjakl

.:Mi*
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1.6.4. De duur van de zichtbaarheid van windmolens op zee en daarmee voor 
kustbewoners of vakantiegangers die 2 weken per jaar aan het strand doorbrengen 
is veel korter en de afstand vele malen groter dan voor de bewoners in de omgeving 
van Windpark N33

Het Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu vond het zelf ook 
van groot belang en noodzakelijk dat de zichtbaarheid beperkt blijft. Onzes inziens 
mag het Ontwerpbesluit niet aangepast worden aangezien het Ministeries van 
Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een ZICHTBAARHEIDSANALYSE 
HOLLANDSE KUST (ZUID) KAVELS III EN IV heeft laten uitvoeren om de vrije horizon 
voor de strandbezoeker te bepalen. Dat de rijksoverheid het nu geen enkel probleem 
vindt dat omwonenden van Windpark N33, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar door 
elkaar draaiende wieken en ook nog witte en rode knipperende obstakelverlichting op 
zeer korte afstand van de woningen zien dan voelt dat als een enorme 
rechtsongelijkheid en ongelijke behandeling en zou een reden moeten zijn om het 
naderingsdetectiesysteem aan te brengen.

De overlast is tientallen keren groter dan die voor kustbewoners en vakantiegangers 
die 2 weken per jaar aan het strand liggen en waarvan de molens op meer dan 20 km 
afstand op zee staan. Daarnaast hebben bewoners aan de kust of recreant vanaf 1 
zijde zicht op de windmolens. Onze woning bevindt zich midden op Windpark N33 
waardoor we op korte afstand zicht aan 3 zijden van onze woonkamer zicht hebben op 
het Windpark N33.

Bron: Pondora april 2016 een ZICHTBAARHEIDSANALYSE HOLLANDSE KUST (ZUID) 
KAVELS III EN IV

3 CONCLUSIE

Voor het kavelbesluit Hollandse Kust (zuid) kavel III en IV ls een zichtbaarheidsanatyse 
gemaakt Uit de analyse blijkt dat de kavels III en IV van Hollandse Kust (zuid) zoafe 
voorgenomen maximaal 44.79% of 75 graden van de horizon in beslag nemen. Dit zal 
waarneembaar zijn vanaf respectievelijk Noordwijk en Katwijk. Wanneer kavels I en II en de 
bestaande windparken h>eraan toe worden gevoegd, beslaan de windparken evengoed 
maximaal 44.79% van de horizon. Ook dit zal waarneembaar zijn vanuit Noordwijk. Op andere 
kusttocaties is dit percentage kleiner.

Het windpark is in alternatief 2 (38 grote turbines) theoretisch zichtbaar tot op een afstand van 
53 kik>meter, alternatief 1 (63 kleinere turbines) tot op een afstand van 44 kilometer (zie tabel 
2.13). De theoretische zichtbaarheid houdt echter geen rekening met de meteorokigische 
omstandxjheden. De meteorologische omstandigheden vormen de voornaamste beperkende 
factor in de zichtbaarheid van een windpark op zee.

Wanneer de meteorok>gische omstandigheden wel worden meegenomen in de anatyse, blijkt 
dat een persoon die tijdens de dag of avond op een zomerdag aan het strand staat en 
onbelemmerd zicht heeft vanaf de plek met de kortste afstand tot kavel III en IV (op 18.5 km), 
gedurende circa 40% (zie tabel 2.19 en 2.20) van de tijd minimaal één windturbine van het 
windpark kan zien. Op deze afstanden speelt het onderzochte alternatief (grote of kteinere 
turbines) geen rol.

Deze percentages gelden voor de plek met de kortste afstand tot de kavel (Noordwijk / Katwijk i 
Scheveningen). Wanneer bijvoorbeeld vanuit badptaatsen die verder van de kavels zijn gelegen 
wordt gekeken, neemt dit percentage sterk af. Kavel III ligt op een afstand van 22.2 km tot 
Noordwijk en Is gedurende dezelfde periode 24% van de tijd vanaf deze ptek zx:htbaar. Vanuit 
Zandvoort is dit slechts 5%. Voor kavel W is dit. gekeken vanuit Castricum en Monster, 
respectievelijk 11% en 22%.
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Veelgestelde vragen Contact Actueel

1.6.5. Op de site van RVO Een van de conclusies uit dit onderzoek ‘De zichtbaarheid van 
Windparken’ is dat vooral het rode knipperende licht boven op de mast van de 
turbine als storend wordt ervaren door omwonenden.

Een van de conclusies uit dit onderzoek ‘De zichtbaarheid van Windparken’ is dat 
vooral het rode knipperende licht boven op de mast van de turbine als storend 
wordt ervaren door omwonenden. Dat we als omwonenden van Windpark N33 de 
gigantische hoeveelheid rode lichten op hele korte afstand van onze woning en in 
een groot gebied rondom onze woning moeten ervaren zou een reden moeten zijn 
van RVO om deze conclusie te volgen. Vanwege onderstaande conclusies is het niet 
rechtmatig om het Ontwerpbesluit van Windpark N33 aan te passen. Ten tijde van 
bovengenoemde onderzoek in 2016 liep er ook al een vervolgonderzoek naar de 
mogelijkheden om de verlichting (op zee en op land) nog beperkter te laten 
branden, namelijk alleen wanneer er vliegtuigen en helikopters in de buurt van een 
windpark komen. Hiervoor werd dan een radardetectiesysteem toegepast. Een eerst 
studie heeft toen al aangetoond dat dit concept in principe werkt. Op dit moment 
wordt het detectie- en verlichtingssysteem al toegestaan en toegepast.

Bron: 18-10-2021, https://windopzee.nl/onderwerpen/effect- 
op/omgeving/zichtbaarheid/

Wind op zee

Onderwerpen

Ho<ne > Onderwerpen > Effectop > Omgeving :■ ZichEÈaartieid 5

De zichtbaarheid van windparken
Een deelvandewindparken iszichtbaarvanafde kust. Dat geldt nu alvoor de bestaandewindparken Egmond aan 

Zee, PrinsesAmaliaen Luctiterduinen. Ookdewindparken in de gebieden Borssele, Hollandse Kust(zuid)en 

Hollandse Kust (noord) zullen te zien zijn vanaf de kust

Dezichtbaarheid vanwindturbinesverschilt perwindpark. Dezichtbaarheid isafhankelijkvan deafstand tot dekust. 

Ook het weer (helder of nevelig, bewol kt of onbewolkt) is bepalend, evenals de stand van de zon (aI of niet tegenlicht).

Ten slotte speelthetzichtvan individuen ookeenrol (sommige mensen hebben betere ogendananderen}.

Voor elkwindpark is vastgesteld hoe lang de dichtstbijzijnde windturbine zichtbaar is vanaf de kust. Die tijdwordt 

uitgedrukt in een 'zïchtbaarheidspercentage'. Hetzichtbaarheïdspercentage van windturbines is het hoogst in de 

zomerperiode {van 1 mei tot en met 30 september).. Het percentage is lager vanaf plekken aan de kust dieverder van 

hetwindparkliggen.

Duurvan de zichtbaarheid
Dedichtstbijzijndewindturbinesvan dewindparken in Borssele staanruim 22 kilometeruitdekust. Gedurendede 

zomermaanden zullen deze turbines een deel van de dag te zienzijn.Om precies te zijn 15 tot 27 procent van de tijd 

tussen 7:00 en 21:00 uur.

Dedichtstbijzijndewindparken van de gebieden Hollandse Kust{zuid)en Hollandse Kust(noord)staan 18,5 kilometer 

uit de kust. De dichtstbijzijnde turbines zullen inde zomerperiode maximaal 37 tot 43 procent van de tijd zichtbaar zijn. 

Dewindturbines indegebieden Hollandse Kust (west), IJmuiden Veren Ten noordenvandeWaddeneilandenzullen 

dusdanigvervan de kust komen te staan datze niet zichtbaarzullen zijn vanaf land.

Bovenstaande zichtbaarheidspercentages zijn bepaald aan de hand van langjarige meetreeksen van zichtafstanden. Die 

reeksen komenvan KNMI-weerstations aan de kust. De zichtbaarheidspercentages in de milieueffectrapportages bij de 

kavelbesluitenzijn gebaseerd op dezemeetreeksen.

Beperking van zichtbaarheid
Dezorgom dezichtbaarheid van windparken leeftvoorsl bij (inwonersvan) kustgemeenten. De Rijksoverheid heeft in 

overlegmet lokalewethoudersen ambtenaren van kustgemeenten(Noord- enZuid-Nederiand) laten onderzoeken hoe 

deze zichtbaarheid beperkt kanworden. Uitdrtonderzoekis gebFeken dat twee aspecten bepaiend zijn voorde 

zichtbaarheid van windturbines:

* hun verlichting (vooral ’s nachts van belang);

• hun kleuren (vooral overdag van belang)

Hetzoekenwas naarverlicht1ng en kleurendiedezichtbaarheid verkleinen. Daarbij moesten onderzoekersrekening 

houden met de vereisten voor zichtbaarheid van windparken voorscheepvaart en vliegverkeer op zee (vooral 

helikopterverkeer van en naarolie- en gasplatforms). Deze medegebruikers van de Noordzee moeren veilig in en 

rondom de windparken kunnen bewegen. Onderzoekers stemden hun voorstel voor verlichting en kleuraf met de 

scheepvaart, hetvliegverkeerop zee en de lnspectievoorde Leefbaarheid en Transport
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Bep<rfcing v>n xichtb*>r*wid
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venicnung van winapurRen aanpassen

Onderzoek voor het bepalen van geschikte windparkver1ichting richtte zich op bestaande windpa'ken. Ook deden 
onderzoekers testvluchten in helikoptervliegsimulatoren in Italië en Finland. Eén van hun conclusies was dat van de 
verlichting van bestaandewindparken op zeevooral het knipperende rode licht boven op de mastvan dewindturbine 
als storend wordt ervaren.
Op oasis van dit onderzoek zijn onderstaande afspraken gemaakt over de verlichting van nog te bouwen windparken. 
Deze a*spraken staan alsverplichting opgenomen in de voorschriften van de kavelbesluiten voorde windpar<en.

• Laatver1ichting niet meer <nipperen, maar vast branden.

• Dim hetlicht bij goed zicht; naar 30 procentvan devolledige lichtsterkte als hetzicnttussen de 5 en 10 kilometer 
isr naar 10 procentvan d:evo!'ed'ge 'khtsterkte als hetz*cht meer dan 10 kilometeris.

• Verlicht alleen de windturbines aan de buitenzijde van een windpark. Een eis bij deze 'contourverlichting' is wel 
datiemand indecockpitvan een helikopterofv1iegtuigaan de horizonnietmeerdan 900 meterafstandziet 
tussen de afzonderlijke lichten op windturbines. Afhankelijkvan het ontwerp van hetwindparkzal dan één a twee 
op de drie windturbines verlicht te zijn.

Contourverlichting van een windpark

MMMAAI WC>K1W HNDJ Ct :Wt*.HX MMMC> TJ5W*
2 AANKUnwce 'M'fW<5 ««■ CM* W0 kW BKMAJU>r 
KMfl ',1U*!W^*t<M<<l^XllKW<.l*C<MA*C' 
VAN t«* 7<<**M V4M QK1MaUKNnN .XX*M*

A .*wtne^vcw^o*vAvcwAMaiXHTO*

Momenteel looptereen vervolgonderzoeknaarde mogelijkheden om deverlichtingvanwindturbines [opzeeén op 
land) nog beperkterte laten branden, namelijkalleen wanneerervliegtuigenofhelikoptersin de buurtvan het 
windparkkomen. Hiervoorwordtdan een radardetectiesysteem toegeoasL Een eerste studie heeftal aangetoond dat 
ditconcept in principewerkt 0pditmomentwo'dt bekeken o^enonderwe’kevoorwaarden een dergelijkdetectie- en 
verlichting55y5teem kan worden toegestaan enveilig kan worden toegepast.
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Kleurstelling van wndpartten aanpatsen

De kieurvanwindturbines isvan invoed op hun zichtPaarnedoverdag. OnderzoeKers hebben instappen PeceKenwat 

de effecten zijn van een andere Weur$teli ng van windparken:

• Ze bekeken eerst de wetenschappece literatuur. Daaruit Kwamen voldoende aanw1j2mgen dat Weursteli mg de 

zichtbaarheid van windparken Kan beïnvloeden

• Ze onrw erpen vervo:gens scnaalmodellen van windturbi nes, elk met een hoogte van 3 meter. Een testpane 

beoordeede dezeschaa modellen; zij vergeieken op de Tweede Maasv aste een standaard witte windturbine me: 

twee werschiiiendegrijzeturbines. Uitdi:onderzoekbjeekdatwit:ewmdturbines het mins:2ichtbaar2;jn blj 

pewolkt weet De wïtteturbines zijn dan lastig te onderscheiden van de witgrijze acntergrondkieurvan de lucht 

Bi; zonnig weer met een b&uwe lucht op de achtergrond zijn grijze windturbinesjuist het minst zichtbaar.

• De onderzoekers maakten op basis van deze test fotovisuaüsaties van w>ndparken in versch1lende 

kleurstellingen. Die legden zeterwaarderingvoor aan meerdan 1100 personen,onderwie mwoners van 

Kustgemeenten. Zij bieken een fichte voorkeur te heboen voor grijze windturbines.

De onderzoekersadvseerden uiteindelijk de donkerste grijstint te gebruikende s toegesaan in de nternatonale 

voorschnftenvoor luehtvaartveiiigheid: k eur RAL 7035 (z eafbee dmg). Deze kteurwordtnu m de kave>besluiten 

vero icht TOoraeschreven,

RAL 7O3Ep 
LOkTÜRfcY

Geen camouflagepatronen voorwindparken

Uit hetonderzoek bleekdatookcamouflagepatronen dezichtbaarheidverminderden. Ze makenwindturbinesop 

afstand minderherkenbaar:voor het ooglijkt hetdoor de patronenalsofdieturbinesopgekniptzijn in kleineredelen. 

Camouflagepatronen zijn echter niet toegestaan volgens de internationale voorschriften voor lucfitvaartveiligheid.

Daarnaast is het coaten (verven) van windturbines in camouflagepatronen lastiger. Het coatproces en de verfinstallatie 

moeten daar namelijk speciaal aan worden aangepast. Bovendien kunnen camouflagepatronen leiden tot ‘stress’; een 

zwartvlak warmt sneller en sterker op dan een naastgelegen wit vlak. Hierdoor kan op de lange termijn de levensduur 

van de mast en wieken afnemen.

Gevolgen zichtbaarheid voorlokale economie

De Rijksoverheid heeft laten onderzoeken welke gevolgen de komst - en in het bijzonder de zichtbaarheid - van de 

windparken op zee hebben voor de lokale economie. Zij wilde daarbij ln het b'jzonder laten kijken naar de effecten op 

recreatie en kusttoerisme.

In 2016 bestudeerde economisch onderzoeksbureau Decisiode regionale kosten en baten en de 

werkgelegenheidseffecten van de Hollandse Kust-windparken. Daaruit bleek dat er in zeer beperkte mate negatieve 

effecten te verwachten zijn voor de recreatie- en toerismesector aan de kust.

Dpverzoekvan de kustregio's isin 2016aanvullend onderzoekgedaan naardetoeristische en recreatieve belevingvan 

de kust bij de komstvan windparken op zee. Deze studie bevestigde het beeld dat eventuele negatieve effecten zeer 

beperkt zullen zijn.

Ondanks deze studies bleven enkele kustregio's bezorgd dat de komst van die windparken wellicht toch een terugloop 

van het toerisme en recreatie zouden veroorzaken. Daarom keek de Rijksoverheid met de kustregio’s of er draagvlak 

was voor een gezamenlijke promotie van de Nederlandse kust. Zouden ze daarmee samen het toerisme en de recreatie 

willen stimuleren? Uit dit onderzoek, uitgevoerd doorhet bureau Motivaction in 2018-2019, bleekdathet merendeel 

van de kustgemeenten er de voorkeuraan geeft om alleen de eigen unieke karakteristieken te promoten.
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1.6.6. Vanaf grote afstand ondervinden bewoners vanuit grote delen van de provincie 
Groningen en Drenthe zichtbaarheid op diverse obstakelverlichtingen van 
verschillende parken

Momenteel is de obstakelverlichting van Windpark N33 vanaf een groot deel van de 
provincies Groningen en Drenthe zichtbaar. Vanaf grote afstand vanaf Noord- 
Groningen (Uithuizen) tot in de provincie Drenthe (Gieten). Niet alleen is de 
obstakelverlichting van Windpark N33 maar ook van Windparken in Delfzijl, de 
Eemshaven en De Monden in Drenthe zichtbaar. Het is een enorme 
horizonvervuiling. Richting de Groningers die al zitten opgescheept met (niet 
afgehandelde) aardbevingsschade en bodemdaling zou als de obstakelverlichting 
wordt voorzien van een naderingsdetectiesysteem hiermee naast de schade 
veroorzaakt in hun bodem aan hun horizon nog enigszins beperkt kunnen worden.

1.6.7. Zichtbaarheid van de obstakelverlichting van Windpark N33 beïnvloedt de 
verkeersveiligheid op de N33 en zou moeten worden voorzien van 
naderingsdetectiesysteem.

Er is vooraf aan de plaatsing van de turbines geen onderzoek gedaan naar de invloed 
van de obstakelverlichting van Windpark N33 op de verkeersveiligheid op de N33. 
De weg die midden door en langs Windpark N33 loopt. Nu de windturbines er staan 
ervaren we als automobilist hoe misleidend het is op de N33 om in het donker over 
een afstand van 12 km langs het Windpark N33 te rijden. Het desoriënterende effect 
van de rode lampen van de turbines die verspreid langs de N33 staan in combinatie 
met de rode achterlichten van auto’s die voor ons rijden. Door de hoogte van de 
turbines is het onmogelijk om hun plaats en afstand in te schatten in combinatie met 
de andere rode verlichting langs de weg. Het geeft een onveilig gevoel en heeft een 
desoriënterend effect en we moeten ons verstand er goed bij houden om de weg te 
volgen mede door de vreemde bochten die er al in zaten en korte afritten op de 
N33. Voor de verkeersveiligheid zou het veel veiliger zijn als de obstakelverlichting 
wordt voorzien van een naderingsdetectiesysteem.
DAGBLAD!^ 
NOORDEN

Verkeerspsycholoog kritisch op 
vele rode lampen windpark N33

N33. Wat tag u? vertengde ervan, aan de andere kant (Njj) gaat>

het knooppunt Zuidbroek is er een meer op het knooppunt Zuidbroek 
Urecd0pdeA7richtingkn00ppunt opvallend verschi)nseL Als je dle naarhetzkhtvandeautomobllist 
Zuidbroeken nam deafakig richting toerit opriglL staat er precies in het als u richting Appingedan^Deifzifl

Beïnvloeden ver
lichte turbines bij 
wegen ons rijge
drag? Verkeers
psycholoog Cees 
Wildervanck reed 
's avonds naar 
windpark N33.
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Geen juridische basis voor rijksinpassingsplannen.

2. Geen juridische basis voor inpassingsplannen

Dagelijks worden we op Duurkenakker Muntendam geconfronteerd met de impact die de 
stapeling van onderstaande 4 grote energietransitie projecten die alle 4 onder de 
rijkscoördinatieregeling vallen en 2 daarmee samenhangende projecten. Elk project apart in 
procedure wordt gebracht waarmee het niet was toegestaan om de stapeling van factoren van 
alle projecten mee te nemen in de zienswijzen. Als reden werd gegeven dat ten tijde van het 
indienen van de zienswijze de andere projecten nog niet definitief waren. Alle projecten werden 
in kort tijdsbestek gerealiseerd en hebben onze woonomgeving op Duurkenakker Muntendam 
getransformeerd in een industriezone en voor een enorme overlast gezorgd bovenop de al 
bestaande overlastsituatie.

1. Stikstoffabriek van Gasunie (rijkscoördinatieregeling)

2. Energiepark Duurkenakker 44 ha (rijkscoördinatieregeling en voorlopige vergunning was 
al verstrekt voordat wij op de hoogte werden gebracht)

3. Windpark N33 met 34 turbines van meer dan 200 m hoog (rijkscoördinatieregeling)

4. Stikstofbuffer Heiligerlee (rijkscoördinatieregeling)

En ten behoeve van bovenstaande projecten:

5. Transitieweg: Voor de ontsluiting van de 4 projecten moest een nieuwe weg aangelegde 
worden die in onze straat Duurkenakker met een lengte van 300 meter werd ontsloten 
om de rijksweg N33 te kunnen bereiken.

6. Dijkverbreding A.G. Wildervanckkanaal: Begin september 2021 startte de 3,2 km lange 
dijkverbreding van 20 meter voor de veiligheid van bovengenoemde projecten.

Wij snappen dat er klimaatdoelstellingen moeten worden gehaald, dat hiermee keuzes 
moeten worden gemaakt in het kader van publiek belang en dat hiermee grote en 
tegenstrijdige belangen mee kunnen zijn gemoeid.

Het was onzes inziens orechtmatig om een tijdelijke agrarische vergunning af te geven voor 
een periode van 30 jaar op de plek van een grote Stikstoffabriek, een groot Windpark N33, 
een groot Energiepark Duurkenakker (43 ha) en gedeelte van de Stikstofbuffer Heiligerlee zijn 
geplaatst en 30 jaar lang geen enkele agrarische hoofdactiviteit meer mogelijk is.
Bovengenoemde plannen Stikstoffabriek Gasunie, Energiepark Duurkenakker en de 
Stikstofbuffer Heiligerlee hebben net als Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 een 
voorlopige bestemming met een geldigheidsduur van 30 jaar. Dit is in strijd met artikel 3.2 
van de WRO waarin staat dat een voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. In het 
besluit uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van 
"experiment" deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum 
van 15 juli 2021.
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Dat maakt tevens dat op dit moment dat de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van 
een planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is 
eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd is, 
dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. Binnen 5 
jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de overheid over een paar 
jaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hoger te maken.

Onzes inziens zochten en zoeken de Nederlandse overheid en de Raad van State de randen 
van de wet steeds weer op, geen rekening houdende wat dit betekent voor omwonenden. 
Ondanks dat de (demissionair) minister-president Rutte en de Nederlandse overheid zich 
pro-Europees naar de wereld opstellen werd er op heel veel vlakken geen enkele rekening 
gehouden met de Europese wet- en regelgeving ondanks het feit dat de overheid daar 
gedurende de procedures op werd gewezen. Onzes inziens voelde de Nederlandse overheid 
zich onaantastbaar bij het toepassen van de rijkscoördinatieregelingen en vereenvoudigde 
procedures en hield de Raad van State onvoldoende rekening in hun uitspraken met direct 
aanwonenden. Onzes inziens schoot de rechtsbescherming van direct aanwonenden m.b.t. 
tot onze gezondheid, milieu en waarde van onze woningen ernstig te kort.

2.1. Projecten werden ondanks de stapeling van 4 rijkscoördinatieregelingen in 1 gebied, alle 
4 apart in procedure gebracht.

Wij vinden het zeer onrechtmatig, voelen ons ernstig benadeeld en vinden het geen 
normaal maatschappelijk risico als 4 overlappende megaprojecten in 1 kleine polder en een 
nieuw aangelegde weg en een dijkverzwaring in een kort tijdsbestek worden gerealiseerd 
allen onder de rijkscoördinatieregeling vallen, echter elk project apart in procedure wordt 
gebracht.

De Crisis- en herstelwet beperkt het recht van lagere overheden om in beroep te gaan tegen 
besluiten over grote werken en geeft de rechter de mogelijkheid om kleine gebreken in 
besluiten als dit aannemelijk is dat belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld buiten 
beschouwing te laten. Onzes inziens zijn we ernstig benadeeld vanwege het feit dat het niet 
mogelijk was om dit aan te tonen omdat ondanks de stapeling van projecten het destijds 
niet was toegestaan om de stapeling van factoren van alle projecten mee te nemen in de 
zienswijzen. Als reden werd gegeven dat ten tijde van het indienen van de zienswijze de 
andere projecten nog niet definitief waren. Terwijl achteraf bleek dat de partijen zoals 
overheid, initiatiefnemers en grondeigenaren onderling wel degelijk contact hadden, 
samenwerkten en afspraken maakten m.b.t. de 4 overlappende rijkscoördinatieregeling 
projecten en de nieuw aan te leggen Transitieweg en de veiligheid van de dijk.
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2.2. De leefmilieuverordening werd niet ingezet ondanks stapeling RCR-projecten

Wij vinden het onrechtmatig dat voor ons de leefmilieuverordening niet werd ingezet 
ondanks de stapeling van 4 grote energieprojecten ter hoogte van Duurkenakker en de 
ontsluiting van deze projecten in de Duurkenakker Muntendam om rijksweg N33 te 
kunnen bereiken. Er werd in al die jaren niets gedaan voor de bescherming van ons woon- 
en werkklimaat (ons leefmilieu). Grote overlast gevende projecten werden niet geweerd of 
gereguleerd maar juist toegestaan bovenop de al bestaande en bekende verkeers- en 
geluidsoverlast op Duurkenakker Muntendam. De Raad van State vond het van groot 
belang dat het uitgangspunt van de rijkscoördinatieregeling een zorgvuldige voorbereiding 
moest zijn. We vinden dat de gemeente Menterwolde in gebreke is gebleven en onze 
belangen heeft geschonden door vooraf gaande aan de toepassingen van de 4 
rijkscoördinatieregelingen en de nieuwe Transitieweg en dijkverzwaring niet te melden of 
signaal af te geven aan Rijk of initiatiefnemers dat in het rond het jaar 2000 toezeggingen 
zijn gedaan aan de bewoners van Duurkenakker dat mochten er ontwikkelingen 
plaatsvinden ten noorden van Duurkenakker (West-Veenwolde) het niet meer leefbaar zou 
zijn op Duurkenakker en ons vanaf het begin niet te betrekken in deze grote plannen.

2.2.1. De Meedenerbrug moet worden afgesloten zolang deze niet aan de geluidsnormen 
voldoet.

Als we vooraf waren betrokken bij bovengenoemde plannen hadden we de overlast 
van de Meedenerbrug kunnen aangeven maar we kregen geen kans. We kwamen 
pas in beeld toen alles al was besloten en de mededeling dat andere wegen werden 
afgesloten en het verkeer voor alle projecten in de polder alleen de route via de 
Meedenerbrug mochten volgen. Hoe onrechtmatig dat bovenop de bestaande 
overlast situatie op Duurkenakker nog zoveel extra verkeer werd toegestaan! Na 20 
jaar de geluidsoverlast van de Meedenerbrug naast ons huis melden bij de Provincie 
Groningen werd de brug opnieuw gesteld wat enkele weken enigszins effect had. 
Echter sinds 2015 kregen we van de man van de Provincie te horen dat hij uit 
gesleuteld waren en dat ze er niets meer aan konden doen en daarmee dat wij het 
maar moesten accepteren! Echter sinds 2017 werd de overlast meerdere keren in 
twijfel getrokken door de Provincie. We nodigden n van de 
Provincie uit in ons huis die moest toegeven dat het erg druk was op Duurkenakker 
en dat de brug inderdaad veel lawaai maakte. In 2019 gaf de Provincie Groningen 
plotseling de opdracht om een akoestisch onderzoek plaats te laten vinden in ons 
huis en dat van de overburen. Een week lang stonden stellages met stoeptegels en 
apparatuur in diverse kamers in ons huis. Wat de Provincie waarschijnlijk niet 
hadden verwacht maar uit dit onderzoek is gebleken dat de Meedenerbrug naast 
ons huis inderdaad niet aan de geluidsnormen voldeed. Er worden in opdracht van 
de Provincie sinds 2020 enkele kleine aanpassingen aan de Meedenerbrug verricht, 
die met weinig daadkracht worden aangepakt en totaal geen effect hadden. En zo 
worden we als aanwonenden aan het lijntje gehouden, onder het mom^ ‘we zijn er 
mee bezig.’

106 van 246



202100627

2.3. Gediscrimineerd en rechtsgevoel aangetast vanwege rechtsongelijkheid, geen 
rechtszekerheid vanwege stapeling van 4 rijkscoördinatieregelingen in 1 gebied.

Met toepassing van 4 rijkscoördinatieregelingen en de nieuwe Transitieweg werden we op 
het stukje Duurkenakker Muntendam niet beschermd door de Nederlandse en Europese 
wet en werden we 4x beperkt in onze vrijheid van meningsuiting. Met de stapeling van 4 
rijkscoördinatieregelingen die allen apart in procedure werden gebracht ervaarden wij als 
burgers van Duurkenakker te Muntendam geen rechtseenheid, rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid t.o.v. andere burgers in Nederland en voelen ons gediscrimineerd. 
Ontwikkelaars en overheid hadden geen boodschap aan de burgers. Als omwonenden 
konden we met onze bezwaren niet naar de burgerrechter vanwege het feit dat de Crisis- en 
Herstelwet gehanteerd werd.

In het Verdrag van Aarhus Verdrag staat alles vermeld betreffende toegang tot informatie, 
inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, 
(Aarhus, 25-06-1998). Met toepassing van de 4 rijkscoördinatieregelingen werden ons deze 
rechten deels onthouden.

Onzes inziens zette de regering de Raad van State aanzet tot het misbruik maken van het 
Nederlandse en Europees recht en liet ons als burger hiermee in de kou staan en 
discrimineerde ons. De regering ondermijnt de rechtstaat en hiermee onze rechten, positie 
en gezondheid. Als het Rijk vond dat de toepassing van de rijkscoördinatieregeling nodig 
was en dit zou bijdragen aan de bevordering van een duurzame ruimtelijke kwaliteit, het 
wenselijk was nieuwe regels te geven omtrent de ruimtelijke ordening teneinde de positie 
van het bestemmingsplan te versterken, de doelgerichtheid en doeltreffendheid van het 
ruimtelijk beleid te vergroten en de ruimtelijke regelgeving te vereenvoudigen dan is dat 
hier ten noorden van Duurkenakker met de toepassing van 4 rijkscoördinatieregelingen 
zeker gelukt. Echter deze stapeling heeft ons als aanwonenden 4x buitenspel gezet. 4x Werd 
ons de mogelijkheid ontnomen om als gewone burger gebruik te kunnen maken van de 
uitgangspunten van ons normale constitutionele bestel, aan de bepalingen van de 
Grondwet, aan regels van democratie en rechtsstatelijkheid, aan het Verdrag van Aarhus, 
aan regels en beginselen van Europees recht, aan de inhoud van internationale verdragen 
en aan beginselen van behoorlijk bestuur en zorgvuldige besluitvorming.

We vinden het onrechtvaardige wetgeving waarmee ons een normale gang naar de rechter 
is ontzegd wat volgens ons in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM) waarbij iedereen naar de rechter moet kunnen stappen en iedereen gelijke 
rechten heeft, maar volgens de Crisis- en herstelwet mag dat in sommige gevallen niet.

Er was totaal geen doorzichtigheid m.b.t. de besluitvorming en er vond geen democratische 
controle op de Nationale en Europese besluitvorming en recht plaats. Er was geen 
openbaarheid van bestuur, openbaarheid van documenten als recht op informatie en werd 
aan ons Europese burgerschap voorbij gegaan. Overheidsinstanties en ontwikkelaars 
schermden graag met het feit dat ze “in overleg zijn met bewoners”, terwijl daar in 
werkelijkheid geen sprake van is en was. Alles was beslist en lag zo goed als vast op het 
moment dat wij als direct omwonenden in beeld kwamen en op de hoogte werden gebracht 
betreffende de grote projecten. Bij deze bijeenkomsten zaten we er als aanwonenden voor 
de bühne. De initiatiefnemers en overheden konden hun vinkje zetten ‘Overleg gehad met 
de aanwonenden’. Alles lag al vast en was al bekokstooft. We hadden geen enkele inspraak 
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meer. Het is mooi dat er een verkeersregelaar voor fietsers van ’s morgens 7 uur tot 10 uur 
bij de gevaarlijke oversteek ter hoogte van de Transitieweg is geregeld voor de fietsers uit 
Meeden terwijl niemand op Duurkenakker nog schoolgaande kinderen heeft. Daarnaast 
lazen wij in de notulen niet altijd terug wat was besproken. Alle projecten, zienswijzen en 
bijeenkomsten, nulmetingen, nametingen in onze huizen betekenden een ontzettende 
overbelasting en kostte veel vrije uren, die nooit werden vergoed.

Bron: OMGEVINGSVERGUNNING voor: het bouwen van trafo ruimtes op het 
compressorgebouw activiteit: het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend aan: 
Gasunie Transport Services B.V. locatie: Transitieweg 12, 9649EZ Muntendam, vth- 
nummer: Z2020-00008342 bevoegd gezag: provincie Groningen archiefnummer: GR- 
VERG-2020-000418

Toetsing aan het bestemmingsplan/ rijksinpassingsplan Het bouwplan is 
gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Buitengebied" geldt. 
De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het bestemmingsplan. 
Voor de aanvullende stikstoffaciliteit Zuidbroek is echter het 
rijksinpassingsplan "Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek" 
vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, 
zevende lid, van de wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo'n geval een 
aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar aan het vastgestelde 
inpassingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of het plan in 
strijd is met dit inpassingsplan. Dit is niet het geval.

Milieueffectrapport De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel 
C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat 
er geen MER opgesteld behoeft te worden en ook geen m.e.r.- beoordeling 
hoeft te worden uitgevoerd. Categorie D 25.2 van het besluit, betrekking 
hebbende op de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie 
bestemd voor de bovengrondse opslag van aardgas, is niet van toepassing 
omdat binnen de inrichting geen (statische) opslag van aardgas plaats vindt. 
Het binnen de inrichting aanwezige aardgas bevindt zich in procesinstallaties.
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Bron: Aanvraag omgevingsvergunning Omgevingsvergunning zonnepark
Duurkenakker; verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning: 4-

Voorstel
Gemeenteraad

Datum: 4 februari 2019

Zaak: 2018 011666

 

Opiteller. 

Contactgegevens: h

StuMcen ter inzage:

2-
0ndenwrp. Ongevingsvergunning zonnepark Duurkenakker;

verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning
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2. Inleiding
Energiepark Duurkenakker BV beeft een aanvraag om een omgevingsvergtinning ingediend om een 
zonnepark van ca. 50 ha te realiseren ten ntrarden van Duurkenakker te Muntendam. Door de 
gemeente Menterwolde is eerder voor dit park een tijdelijke omgevingsvergunning afgegeven voor 
een periode van 10 jaar. Üp basis van deze vergunning is vaar dit project een 5DEt subsidie 
toegezegd. Op basis van de tijdelijke vergunning en de subsidietoezegging zijn de plannen verder 
uitgewerkt.
De locatie bevindt zich in de TussenkLippenpoLder. Dit gebied was in vorige provinciale 
omgevingsplannen aangeduid aLs zoekgebied voar bedrijventerrein. Gezien de in de provincie 
aanwezige voorraad van bedrijventerrein zijn bij de Matste aanpassing van het provinciaal 
omgevingsp^n de zoekgebieden geschrapt. In deze pokler vindt tevens de uitbreiding van de 
stikstof(abriek plaats en zijn twee windturbines gepland.
De gemeente Menterwolde heeft in 2017 voordat de tijdelijke omgevingsvergunning is verleend, 
een gebieCfcvisie voor zoeklocaties voor zonneparken taten opstelten. Het gebied waarvoor de 
omgevingsvergunning is aangevraagd, korntin deze studrea^geschikte locatienaarvoren.
Qp grond van de in d>e voormalige gemeente Menterwolde geldende Lijst van categorieën van

gemeente
Midden-Croningen

PaqirL3: 1 van 4
Datum: flfrtrusriIW9

Zaak: MliüntMl

gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad niet vereist is, was 
voor dit park geen Verklaring van geen bedenkingen nodig. Op grond van de onLings door u 
vastgestelde lijst is dit wel het geval.
Op dit moment worden nieuwe initiatieven voor zonneparken aangehouden totdat het be^id op 
zonneparken iS vastgesteLd. Het gaat hier echter om een initiatief waarvoor de voormalige 
gemeente op basis van een gebnedsvisie al medewerking heeft gegeven en waarvoor ook reeds een 
tijdelijke vergunning is afgegeven. Gezien de verwachtingen bij de aanvrager zijn gewekt, mag 
aanvrager er op rekenen dat ook medewerking wordt verleend aan de vertening van de definitieve 
vergunning.

De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Er kan medewerking worden verleend 
op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3® van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Dit wordt ook wel een project-afwijkin^besluit genoemd.

2.4. Voorzorgbeginsel werd niet toegepast ondanks stapeling van 4 RCR projecten en nieuwe 
weg.

Wij vinden het onrechtmatig en voelen ons als burger niet beschermd door de overheid, 
rechters en Raad van State vanwege het feit dat het voorzorgbeginsel niet werd toegepast 
op Duurkenakker. De belangen van aanwonenden werden nooit meegenomen en er werd 
nooit serieus naar de gevolgen op onze leefomgeving gekeken. Er is voordat de 
rijkscoördinatieregeling werd toegepast nooit naar draagvlak gevraagd bij aanwonenden. 
De rechtsbescherming van ons als burgers bij deze ingrepen in onze directe leefomgeving 
(gezondheid en milieu) schoot onzes inziens ernstig tekort. Ondanks de stapeling van 4
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grote projecten en een extra weg werd er geen rekening gehouden met de toen al 
bestaande en bekende overlast en gezondheidsrisico’s op Duurkenakker.

Ondanks de verschillende projecten binnen één planologisch gebied liggen is vooraf in de 
planologische besluiten geen borging opgenomen voor de cumulatieve verkeers- en 
geluidsoverlast, fijnstof en de hiermee gepaard gaande cumulatieve gezondheidsrisico’s 
bovenop de al bestaande overlast en gezondheidsrisico’s en de hogere geluidswaarden 
waar we al jaren mee geconfronteerd werden. Ondanks dat er verschillende projecten 
binnen één planologisch besluit vielen is geen borging opgenomen voor de cumulatieve 
naleving van de geluidsnormen op grond van het Activiteitenbesluit in het 
bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Elk project werd apart in procedure gebracht.

Onzes inziens is het onrechtmatig dat het voorzorgbeginsel niet werd toegepast m.b.t. 
Windpark N33 en de cumulatie van geluid van andere hinderende factoren op 
Duurkenakker. Zoals er geen normen voor een combipark (windmolen tussen 
zonnepanelen) zijn. Het is bekend dat een harde ondergrond het geluid van windmolens 
extra weerkaatst.

In 2013 bezochten we met buren de lezing in Spijkerboor van de Portugese 
wetenschapster prof.  Aan de hand van haar wetenschappelijk onderzoek 
toonde zij aan wat de nadelige gevolgen en risico’s van langdurige blootstelling (24/7) aan 
laag frequent geluid kunnen zijn. In Jip en Janneke taal is ons het volgende bijgebleven: 
‘Omdat windmolens 24 uur per dag draaien en 24 uur per dag laagfrequent geluid 
produceren heeft dit tot gevolg dat alle cellen in je lichaam ook 24 uur per dag, dus 
constant trillen. Het lichaam gaat hierop reageren en gaat zich hiertegen wapenen. Het 
lichaam reageert door de celwanden te verdikken waardoor het trillen minder wordt. 
Echter doordat alle cellen in het lichaam verdikken zorgen de dikke celwanden ervoor dat 
je lichaam verstijft.  toonde foto’s van onderzocht celweefsel met 
verdikte celwanden van mens en dier met klachten wonende in directe omgeving van 
windmolens in Portugal en op plekken waar mensen ook 24 uur per dag aan laag frequent 
geluid werden blootgesteld. Het gevolg van dit proces is naast de verstijving een groot 
risico op meerdere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. We wonen inmiddels midden 
op een Windpark N33 en worden 24 uur per dag, 30 jaar lang aan laag frequent 
blootgesteld. Wij maken ons ernstig zorgen welke effecten deze langdurige blootstelling 
aan laag frequent geluid kan hebben op onze gezondheid en die van onze kinderen. De 
reactie die we op bijeenkomsten wel eens hoorden van initiatiefnemers dat laagfrequent 
geluid overal is bijv. in fabrieken. Dat klopt maar in deze ruimtes werken mensen 
gemiddeld 8-9 uur per dag en krijgt het lichaam thuis 16 uur per dag en in de weekenden 
om te herstellen. Als omwonenden van Windparken worden we de hele dag 24/7 jaarrond 
aan laag frequent geluid blootgesteld waarmee ons lichaam geen tijd krijgt om te 
herstellen en is kans groot is dat op den duur ons lichaam gaat reageren met alle nadelige 
gevolgen.

De overheid, Raad van State maar ook gemeente toonden geen interesse, woonden de 
bijeenkomsten niet bij en pakten deze factor maar ook andere mogelijke nadelige factoren 
en effecten van Windpark N33 op onze gezondheid en welzijn in al die jaren niet op.

Dat nu vertegenwoordigers van de gemeente opstaan tegen de verlichting en lawaai van 
de molens verwonderd ons omdat ze zich hier voorheen nooit over uitspraken, opstonden 
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voor hun burgers en in onze ogen enige interesse toonden in de gezondheidsrisico’s voor 
ons als haar bewoners.

Helaas is in de testfase al gebleken dat de windturbines van Windpark N33 bij Meeden 
laagfrequent geluid produceren. Wij als omwonenden meldden de overlast en na deze 
klachten werden dit tevens vastgesteld door geluidsmetingen uit te voeren door een 
specialist. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben de bouwers 
hierover geïnformeerd. Het blijkt dat de molens op windpark N33 van het type direct drive - 
molens zijn. Een techniek zonder tandwielen deze veroorzaakt de trilling en dat maakt een 
laagfrequent geluid.

DAGBLADSi 
NOORDEN

03 april 2021 , pag. 20

De Raad van State oordeelde in juli 2021 dat de bestaande wettelijke normen aangaande 
windmolens nader moeten worden onderzocht. Voor wat betreft geluid, hinder van de 
nachtelijke verlichting, slagschaduw en veiligheid moet een uitgebreide milieubeoordeling 
komen. De hoogste bestuursrechter drukte daarmee op de pauzeknop voor Windpark Delfzijl 
Zuid. De Raad en college van B en W van Midden-Groningen eisen nu unaniem dat meer 
rekening moet worden gehouden met aantoonbaar negatieve effecten van het Windpark 
N33 op omwonenden.
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Bron: H-S krant, 7-6-2021

HS-krant, 07 juli 2021, pagina 9.Helpt uitspraak RvS tegen overlast Windpark N33?
MEEDEN Midden<rfoningen 
laat onderzoeken of de uit
spraak van de Raad van State 
(RvS) over de uitbreiding van 
Windpark Deftzijl Zuid, kan
sen biedt de overiast door 
Windpark N33 bij Meeden 
aan te pakken.

..Wij laten op de kortst moge
lijke termijn door een be- 
stuursrechtdeskundige onder
zoeken of de uitspraak aan
gaande Delfzijl haakjes biedt 
om de overlast als gevolg van 
het Windpark Meeden aan te 
pakken.”

Dat antwoordde wethouder 
Jan Jakob Boersma (Christen
Unie) op vragen van Markus 
Ploeger (Gemeentebehngen 
Midden<ironingen). Die 
noemde de uitspraak van de 
RvS ‘zeer verrassend’. ..En 
vervolgens hoorje omje 
heen en lees je op sociale 
media wat dit kan betekenen 
voor de licht- en geluidsover
last die mensen ondervinden 
van de windturbines bij Mee
den.”

De RvS oordeelde dat bestaan
de wettelijke normen aan

gaande windmolens nader 
moeten worden onderzocht. 
Voor wat betreft geluid, hin
der van nachtelijke verlich
ting. slagschaduw en veilig
heid moet een uitgebreide 
milieubeoordeling komen. De 
hoogste bestuursrechter 
drukte daarmee op de pauze
knop voor Windpark Delfzijl 
Zuid Uitbreiding.

De vraag van Ploeger (en vele 
anderen) is of de uitspraak 
van de RvS alleen geldt voor 
nieuw te bouwen windpar- 
ken. of ook betrekking heeft

op bestaande windparken. 
..Windpark N33 stilleggen 
gaat aUicht wat ver. maar 
misschien biedt het arrest 
een mogelijkheid om de 
geluidsoverlast terug te drin
gen. Of dat in die uitspraak 
zit moeten we zien”, aldus 
Boersma.

Midden<3roningen en omlig
gende gemeenten zijn inmid
dels in gesprek met het mi
nisterie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK). Dat is 
het vervolg op een zienswijze 
die Midden<koningen stuur

de. nadat EZK de regels voor 
het Windpark N33 juist wilde 
versoepelen.

Raad en college van B en W 
van Midden^ironingen eisen 
unaniem dat juist meer reke
ning wordt gehouden met 
aantoonbaar negatieve effec
ten van het Windpark N33 op 
omwonenden. De liggen ’s 
nachts wakker van laagfre- 
quent geluid en worden daags 
simpel van de (tegen de af
spraak in) wit knipperende 
verUchtingopdemolens. ■ 
Louis van kelckhoven

Ondanks het feit dat we inmiddels midden op een windpark wonen en hiermee minimaal 30 
jaar, langdurig aan Laag frequent geluid worden blootgesteld werden onze vroegtijdige 
verzoeken en bezwaren om meer onderzoek naar gevolgen van laagfrequent geluid te doen 
door Nederlandse overheid en rechters in de afgelopen jaren in de wind geslagen en 
ongegrond verklaard. Hiermee werd het voorzorgbeginsel niet toegepast. De Nederlandse 
bestuurders en rechters van (het kleine) Nederland, erkenden voorafgaande aan het 
verlenen van de vergunning voor Windpark N33 de normen en conclusies van 
wetenschappelijke onderzoeken uit het (grote) buitenland en Europa m.b.t. tot normen, 
overlast en gezondheidsrisico’s van windparken niet. Ze zagen geen reden om hier 
voorafgaande aan de vergunningverlening nader onderzoek naar te doen. Dat er in het 
buitenland vaak strengere normen bestaan was volgens de bestuurders en rechters geen 
argument om je ernstig zorgen te maken. Economie gaat kennelijk boven gezondheid in 
Nederland. De Nederlandse overheid nam onzes inziens geen enkele verantwoordelijkheid 
voor de effecten op lange termijn kunnen zijn betreffende de gezondheid van haar inwoners 
vanwege langdurige blootstelling aan laag frequent geluid.

Onzes inziens moet na bovengenoemde uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie in juni 2020 alle onderdelen m.b.t. Windpark N33 en overige projecten die onder de 
rijkscoördinatieregeling vallen in de polder, achteraf opnieuw getoetst moeten worden. Of 
met de toepassing van de rijkscoördinatieregeling (RCR), de beoordeling van de verkorte 
MER’s en uitspraken van de rechters en Raad van State aan alle EU-richtlijnen is voldaan aan 
en deze geen nadelige gevolgen hebben gehad voor onze gezondheid en overlast als 
aanwonenden van Windpark N33 en flora en fauna.
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Bron: eigen foto van hek om Energiepark Duurkenakker te Muntendam.

Onzes inziens heeft zonnepark Duurkenakker niet met biodiversiteit te maken (foto zomer 
2021) en we vragen ons af of de Poolse en Roemeense medewerkers op de bouw in polder 
dit kunnen lezen. We vragen ons er na plaatsing wel getoetst wordt op de biodiversiteit, 
want het is 1 modderpoel onder de aaneengesloten panelen en na genoeg geen 
begroeiing.

Bron: LANDSCHAPPELIJK INPASSINGPLAN ENERGIEPARK DUURKENAKKER,
MUNTENDAM
Begrenzing zonnëpark
Met de begrenzing van het zonnepark wOrdt rekening gehouden met de eiSen van deverzekenrig en de doOr- 
gangsmogelijkheden voor flora- en fauna. Er iS extra aandacht voor de reeën inhet gebied. Peeën leven een 
groot deel van hetjaar in kleinegroepen en hebben een grOöl leefgebied. Er moet uilwiSSëlmgtuSSen groépën 
dieren mogelij k blijven. Gefet op de Omva ng va n het zOnnepa rk iS het daarom vanuit eCologiSth perSpettref 
gewenSt dat reeen toegang kunnen blijven houden tOt hel plangebied. Hierloewordt het hekwerk van heizon- 
nepark om de 5Cd meier van reeën in- en uitsprongen voorzien met een tussen afstand van 50 meter tussen de 
insprong enuiltreeplaatS. De uittreeplaatSen en inSprOngen bevinden 2iCh m de 2One van begrOeimg langs hel 
hëkwerk. De flora en faunavoorziemng wordl vrij gehouden van beplanti ng. zoda t deze vOOr dieren tOegankelij k 
en zichtbaar blijft.
Het rasier vanhet hekwerk loopl door tOt lücm boven de grond Om kleine dieren Onderdoor le laten. Het hek- 
werkwordt ih de landschappelijke PAL kleur dennengröëd uitgevöërd.

De reeën uittreeplaats en insprong is al gedeeltelijk voorzien van prikkeldraad 
zodat de schapen het park niet uitkunnen. De reeën moeten nu wel erg
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hoogspringen.

Voormalig minister Wiebes stelde dat de Nederlandse normen voor toegestane 
geluidsoverlast in lijn zijn met de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
Dat mag formeel correct zijn, maar eind 2018 heeft de WHO wel een "voorwaardelijk" advies 
gegeven met strengere normen dan de Nederlandse.

Op 3 april 2021 heeft de Raad van State de wet overtreden door geen VERPLICHT bindend 
advies te vragen aan het Europees Hof. Dit gebeurde in de zgn. Battenoord-zaak, waarin de 
uitspraak van het Hof over de zaak d’ Oultremont voorlag. Als de Raad van State zich aan 
de wet had gehouden waren alle verleende en te verlenen vergunningen voor 
windturbines in Nederland onrechtmatig geweest. Door als hoogste rechterlijke instantie 
de wet te overtreden heeft de Raad van State de rechtsstaat onzes inziens ondermijnd.

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark Delfzijl 
Zuid Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een milieueffectrapportage dient 
te worden opgesteld aangaande de normen voor windturbines. Nu de wijziging van het 
inpassingsplan ertoe dient om het in bedrijf zijn van windpark N33 te legaliseren, zal dit 
besluit ook aan deze uitspraak getoetst moeten worden. De benodigde MER-rapportage 
ontbreekt.

Onze inziens is er geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan. Artikel 4.1 
uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een 
geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat een 
voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik 
gemaakt van een nogal vreemde constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" 
deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 
2021. Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een 
planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is eerst 
een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd is, dient 
ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. Binnen 5 jaar 
weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de overheid over een paar jaar 
bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hoger te maken. Hiermee moeten de 
Inpassingsplannen van Windpark N33, Stikstoffabriek Gasunie, Energiepark Duurkenakker en 
Stikstofbuffer Heiligerlee opnieuw beoordeeld worden of de juiste procedures zijn toegepast 
en opnieuw getoetst moeten worden.
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We worden dus wederom tussentijds geconfronteerd met wijziging van wet- en regelgeving. 
We verzoeken daarom de minister om een volledige MER-rapportage te maken alvorens over 
te gaan tot deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage de 
laatste inzichten aangaande de gevolgen van laag frequent geluid (LFG), trillingen door de 
grond, stikstof en fijnstof op dienen te worden genomen. Daarbij merk ik op dat vooral LFG 
voor veel overlast zorgt.

Onzes inziens hebben deze bestuurders en rechters toch een eed afgelegd en moeten zij toch 
handelen naar eer en geweten. Er worden te vaak de mazen in de wet gecreëerd die onze 
rechtstaat ondermijnen en wij vragen wij ons af wat de toegevoegde waarde is van de Raad 
van State als de rechters geen onafhankelijke administratieve rechters in onze ogen een te 
eenzijdig advies geven.

Er werd bij de toepassingen van de rijkscoördinatieregelingen gezegd dat we als 
gedupeerden toegang hadden tot het recht. We hadden inderdaad toegang tot het recht 
want we kwamen uiteindelijk wel bij de Raad van State. We werden daar in het ongelijk 
gesteld vanwege allerlei bijzondere uitzonderingen en zie dat nu maar allemaal terug te 
draaien als gedupeerde.

Aangezien de overheid al ver voor en ten tijde van de vergunning verlening op de hoogte is 
gebracht van deze mogelijke risico’s, maar ondanks onze ernstige zorgen vanwege midden 
op een Windpark N33 te wonen, deze niet serieus nam, hier geen nader onderzoek naar 
wilde doen, zelfs de Nederlandse normen oprekte en de buitenlandse wetenschappelijke 
onderzoeken m.b.t. tot het geluid niet serieus nam, is hiermee de overheid onzes inziens 
verantwoordelijk voor de eventuele nadelige lichamelijke gevolgen mochten deze zich over 
enkele jaren in onze omgeving openbaren bij aanwonenden vanwege voor onze 30 jaar lang, 
24/7 en hiermee langdurig blootstelling aan laag frequent geluid.
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De zienswijze die op 9-11-2016 werd ingediend door  
namens ons.

tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

pojtadres!
c mail.
Voorzitter: 

Veendam, 9 november 2016

Zienswijze: op ontwerp inpaEsingEplan, inclusief alle cntwHrpfaesluiLen sn ds daarop 
belrekking hebbende stukksn, zoals hel MER mel vergunningen voorsamengesteld Windpark 
N33 in de gemeenten Menterwolde, Oldamht en Veendam (Steatscourant d.d. 25 september 
2D16Nr 5ll4lj

Dsa zienswijze ncht zicri tagan het windpark KU, met net verzoeK deze mhoudelijK en atzondadi> te 

behandelen, houdende wmdlurbinea van HWE Energy Windpower Neüierlands en het samenwerkingsverband 
Windpark N33 bestaarde ui1 Blaaswind B.V. 'een initetief ven grondeigenaren uit Veendam en Manterwolde' en 

Yard Energy.

De voorgenomen besluiten liggen Lot en met 10 november 2016 ter inzage en daarop Kan tjdens de penode van 
ter vtaielegging worden "gespreken bij zienswijze.

Procedureel

Ui1 het Verdrag ven Aarhus vloed voort da1 de biJ het Verdrag aangeskslen staten waarborgen da1 

overtteidsinstanbes m ilteuHofomnake m de zm ven het Verdrag ter beschikking stelten aa n het p _bliek. Dal is hier 

langdung en 1ot op heden achlerwege gebleven. Daadoe verwijzen radamarrtan naar da aanhang^a Macht die 
op 30juni 2DlS bi| de bevoegde Co<nmraste is ingediend.

Hel voortra|ect waadangs hel bevoegd gezag ia gekomen tol de Keuze voor het huidige traoa ia in atnjd met de 

wel en agemene begmselen van bahoortiJk bes1uur. Reclamamen verv^zen neer openbare aanKJachten, 

waaronder de op 24febnjan 2016 mgedende en op !Sjuta 2Ö16 Kiegewezen kJacht bij de Natonale Ombudsman 

betreffende de s1elselmatge omiseias van (ênige) inspraaK. in zowel dit parK ah aangrenzend grootschalig 
wmdenergte op land plan De Dren1se Monden - öostermoer, tussen welke parken interferenbe bestaal. 

Reclamanten menen dat demooralische tegrtimalte ombreek1 voor dtl windpark.

Alternalieven voor drt windpark z*n "el beschouwd. Er is recms1reeKs voor het voorKeuraalternalief gekozen. 
Zoodar aan altemalief onderzoek op hoofdliJnen ls het bestreden besluit onvtMdoende gemobveerd. De minrs1er 

misKant dat m het Maadan-ge&ed waar de grootste clus1er windhabines is voorzien. Ichtenergte de voorkeur 

geniet en het beste scoort in vergelijkende malnx van een realratrsoh gewogen wnd- en zonenetge.

Hemiee ta sprake van een door redamanten votwaardig gedragen zonnepark. Mel dt 5darvald Kan het 
Nalionale Energeakkoord prima en zerïs beter worden mgevuld. reden waarom reclamamen stelten dat van z1 

wmdp^n moetworden afgezten en mgezet moel worden op realisake van be1 zonneplan.
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MER

rte1 MER beval procedurele omissKis an mhoudeiKe gebreken. Het ken met aan ha1 beatreden bes.1 1en 

grmde^g liggen.

Ten onrach1a heefter me1 een beroep op de Cnera- en Herstelwet geen aternatef onderzoek plaa1sgevonden. 
He1 MER strekt zich BtodtfH uit tot hel plangetHed zetf en voldoet nel votwaardig aan de eiean dia daaraan 

worden gesteld n de Ndülie Reikwijdte en DeW (NRD).

Nulen Noodzaak

NJ en noodzaak van bel project ziJn onvoldoende draagkrachhg onderbouwd. Zo ziJn ar onjuiste parameters 

gehanteerd. BiJ verboden belangenvers1rengeling (ingevolge art. 2:4.3.3 en 34 Awb) zijn parbjdige en eenzijdige 
randvoorwaarden toegepast. Hiarmee rs spraka van aan onradellJke ovameidsbeslurtvo<ming. Meetaohappel|ka. 

economiectie en jo'idrache uitvoarbearheid staat ter dracusse. Er overheers1 onzakerheid of dit proJact op deze 

wyza hiar kan worden aar>getegd, zeker nu vie draagvlakervanng is aangetoond dal maa1sohappaliJke aocepta1ie 

door de inwoners van nel gebed ontbreekt.

ÖeliJHl

Hel qaluida- en sögschaduwonderzoek det ten grondslag lc1 aan hel bestreden besluit E onvoldoenda 

zorgvuldig uitgevoerd. Er zi>i onjuiate Ui1gangspun1en genomen De gebruikte cijfers zijn inconsistent en de 

conclusies z(n n1etJu1eL De mmister stelt slachts dat dit onderzoek is uitgevoerd vdgene de galdende wette 11ke 

regelingen. De we1te1ijke regelingen schieten tekort, zie hema voor de 1oalicntmg.

De Nededendse gelutisnorman ziJn bet mmst streng In Europa. Zij zm aanzienlijk sctiadelijker voor de 

omgavingskwaldeit en vormen een _1ersi slech1e rnvulling ven een goad woon- werk- en leefmilieu.

He1 gaet hierbij om de kale normen voor geludsovenaat, de daarom moeten worden aangepaat. 
Reclamanten verwijzen naar wat belangenbehartger NLVÜW 0pzy1 mnst hiertoe aandraagt. Recümanten gaan 

voor de n4optie.

De noodzaak ven die aanpassmg ra bevesbgd met de ec1uele ovenaateituatie in Houten, waar meer maatwerk ra 
bepleit om de gebrekkge "anchaving. Dil n verband met de nre1 tol nauwe^ks toereikende nonns1elling dio 

inEiLrffKidnt is naar reeda hel kleinechaliga windpark saar me1 minder hoge molene.

U1 dient afgezet te worden tegen hel buitengewoon grootschalig aantal 1urbines in de dnebcek Menterwolde, 

LHdamb1 en Veendam. t.w. 35 stuks ven meer den ZUü mete r hoog, de akelig afs1eken n het ^ndschap en 2i 

uur per dag hinder opleveren. Daaraan doen de mbigerende maa1regelen met af. eerder omgekeerd zuHen deze 

ovedastsitualie bekrachbgen
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Zocidar tander is namaliJk geen maa1regel rrüdfl. Overschr*drgeri wi de wettahjk toegestane normen zijn 
moeiijk te controleren, doordal de gebaseerd ziJn op jaargarniddelden an he1 derhaNe praktisch onmogel(k ts 

om rech1ene vddoenda te handhaven. Daarnaast is ovenschnjding van net toegestane decibel overdag antaf 's 
nachte biJna nood hel geval omwille van compensabe door windarme dagen. Reeds in de kem H deze 

wmdlurtHne-inpassing rechtens onaanvaardbaar

Eerder en met nodige regelmaal ia door rar4amanten aandacht gevraagd voor cck het navolgende.

Wazenlijk an afdwingbaar moet de mirns1ar in acht nemen het lage (agranschef achtergrondgeluri in de 
veenpoHers van da Meeden en amgevng,atemede de noord zone en net midden- en zuid gabied daaronder. Dit 
ia in da beeVeden besluitvormng niet verdraoomeerd.

Laagtrequenl geluid

Bovendien bestaan bezwaren ten aanzien van het voor de één wel en de ender nel hoorbaar, maar wel 
merkbaar geluid. Drt s1aat bekend als. laag frequenl geluid. De Nededandsa Sbchkng Galuidstwteef kent normen 

die zyi erkend door de rechter. H er houdt hel bestreden beslurt heteas geen rakervng mee. Relevante merkbare 

effec1en worden in de doo^ot gestopl met aperI 0nju1sta rapporten. zoele het verouderd, aJ^ecbaf en onvolMg 
RIVfvPrappon urtjölÓ. M ia niet langer houdbaar en ge1uigt van verkeerd mzich1.

In veel andere tenden binnen de Europese Ume word1 wmdlurb1negelu1d erkend ate zogenaamd puls^eteri. De 

kard<terrateken ervan laveren ean forse male van ergernis voor net gehoorervof net gevoel op. In Nederland, en 
met name hiar In de dnehoek Meadaru7uidbroek-Veendam-Dldambf is sprake ven een uiterst uniake 

uitgestrekte groene zone, waar mensen bewus1 om de ruBl en de sbha wonen, leven an werken.

Deze kernkwalrtart dlanl m goed rekenschap terug 1a keren in een 1oaraikend geluidakader van wrdlurtenea, wat 
nu nel zo is. Reclamanten verlangen als omwonenden te worden teechermd tegen hinder ten gevolge van die 
hvbines. met name gelet op nun kolossale impacL omvang en onfcrt.1n1ke opstelling, zoals nier onverhoopl 
voorzien. Deze bescherming kan slechte worden gewaarborgd dourgeen wvndtertknes in hel gebed te plaatsen.

Ecologie

Hel beateeden bes.1 besteedt onvoHoerde aandacht aan eoologiache aspecten en ia n atnd met de 

Naluurtteschermmgswe1 en de Flora- en Faunawet.

Landschappelijke inpassing

Hte1 bastraden besluit getuigt niet van hel genoegzaam inpassen omnen de tendschaps- en grenswaarden van 
het gebied van de driehoek Menterwoöe, Oldambt en Vaendam. Vereiste afstanden van 1urbines tot beschermde 

njkamooumenten an d0rpsge2ichlen ziJn met nageteefd. De vereiste draagkrachbge en kenbare motwanng 
ontbreekt. Het wmdbaiang hiarbiJ achten redamanten met naar behoren onderbouwden ondargasohikt
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0ovendien la arsprake van een onaamaardbare in1erferente tussen hel windpark NA3 an andere nabunge 
geplande windparken: De Drentse Monden en Ooatermoer, H34, Ernmen. Ue1zH en Eemshaven.

Externe veilighed

Hel nsico ven falen, uitvel, efvel, veratonng, aforeuk ven (delen van) draeiende wieken en wat meer word1 

veroorzaakt door drt windpark is onontkoombaar en edec1ie- levansgevaertijk. Dil cmdefcent net bestreden besu1 
niat of onvo4doende.

Windturbines zijn gepoartoneerd in en boven de directe nabi<ed van gasleidingen, en tenjg naar de zoutkraters. 

Ne1 zonder nseo, wan1 bij het waterstofgas H2S zijn de vereete afstanden met n acht genomen. Ück hev cec1 

dat de externe veilghed met votaaardig s geborgd naer de relevan1e artuefe bbt-m1lieu-m3ct1ten.

De dwingen tot met aieen kwanU1eitseisen, maar ook kwalitertsnormen els hat gaat om de ex1eme veghec. 
tenenda da vereiete goede ruim1elijke ordening en wal deze rechtena behoor1 1a ziJn, te garanderen.

Me1 de (laag^1iegroutes ie in het beatreden bealuit onvoldoende rekening gehouden. As ook met da huidige en 

komende mfrasVuo1uur ata het gaa1 om hoogspanningsteidingaru^nen, weg- en spoomat, vervoer gevaarlijke 
stoffen, regionale watertenmerken. mileubeschermingsgebeden.

Draagvlak, democratie

Er s al prenöng een verzoek gedaen aan hat minis1ena van Economiauha Zaken om een draagvtekonderzoek 

uil te (laten) voaren. Drt ta "eaas nooit gebeurd. Dit made bazien de onaanvaardbare rn1erferemia als met direct 
aangrenzend windpark DDM-ÜM geprqjec1eerd. bij Stadskanaal, Borger, Aa en Hunze, an n vartengde ervan 

Emmen en Goevorden.

De mmis1er handelt in sViJd met de door hemzell voorgeschraven eta dal bij realisatie van windene<ge er sprake 
moet zijn van afdoenda dreegv1ak bg de omwonenden. Recent gaven ondertekenaars al aen zHi ven hel 

Enepgie-akkoord 1arug ta trekken bij gebrek aan duurzaamheid, draagvlak en om da aanze" /e 
omgevmgsaantasbng Ontoe&aibaarzet de mmis1er ziJn zwareeisenpakke1 aan da kant u1te1gen balang.

Deze draagvök^ie mag niet achteraf zonder goede reden overboord worden gegooid, omdat de mmie1er daann 

geen heil meer zet D« gedraging s ne1 overeenkoms1ig art 33 Awb.

Er ia geen draagvtek voor dit commerceel plan van vermeend hogere hifirarctneche orde, zoals onder maar bukt 

uit mgezameHe hand1ekenngen. zie bijlagen. Het hoger algemeen naDcnaal betóng om op ^ndeliJk en 
Hdaüatnrveau uitvoenng te gaven aan een Enargieakkoord ii in esaenbe ach1emaald. Dit akkoord dienl 

deskundig, cnpart1jd1g en onafhankelijk te worden geëvalueerd m plaata van zonder obJactave racmvaardigng en 
democrabacha fegrtirnata 0ngaw1jzgd door 1a worden gezel. Anders gazegd recdamanten vragen erom dal dil 

geëvalueerd zal worden naar best prackoes. voTgens 1oepasbaref bes1 beadnkbare tedineken naar mriat
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schadelijke uitstraling en minst nadelg effect op de omgavmg. in de meesl njime zm van net voord varMt hel 

voorzorgsbegmsel

L?1 akkoord is rnat n gewapend beton gegoten. Het kunet- eo vliegwerk waarmee hel n elkaar is gazet kan 
eenvouckg worden geconverteerd naar een vdiomen uitvoering ervan, de In redehjkhaid en in rechte naar 

reclamanten menen, wel houdbaar fa cp korte en tange|re) termi]n.

Uitvoerbaarheid rumitellJk ptan en economracheffect op korteJlange termlJn

De marktwerking wordt kunsbnabg in atand gehouden door da grootschaige subsidrëmg voor di1 soor1 turbines 
wal in feite de schijn heeft van staatssteun. Dit komt neer op oneeriijka conourrenbe als die aan de wettel#<a 

randvoorwaarden wordt getoetst. Reclamanten hechten caareniegen aan de realisafie wal echt dudzaam s en 

gaan uit van lehiene<ge die nu al beterteverbaar ra dan ouderwe1sewmdenerge.

Hel doorslaggevend en ononb<oombaar aftiankeljk zi;n van de SDE+ subsde kan weliswaar aanvaardbaar zijn 
ata Sbmulenngainnovatia, d.w.z. tipei/ ate aanjager van gezonde neuwe econome. Maar het merkwaardig door 

de S&st fmanceren an daarmee ireffeiönt in stand houden en bevoordalan van een verouderde, mat maer 
verneuwende commerc#fe wmdbednjvighaid. schaadt een gezonde (regionafa) economie terpaa1se.

He1 altarnabef voor de ce"ceh. MenterwcHde. Üldambl en '<'eendam, ta weten het a^emeen bekende solar- 

initabel, biedt da markt een realisbsch perspecbef. waarbij sprake kan zijn van het zelf voorzian n energiaen het 
daadwerkelijk credren van directe en mdirecte werkgetegenheri voor da rag». De rego ra op kor1e en lange 

termijn effecbef herbii gebaat. Dt alternatief van stichting (Innovatie} Zonnepark Meeden moet aanaua aandacht 
knjgen. Üe stoht"c haaf1 een doel, hat vemchtan van onderzoek naar het ontwikkelen ven een zonne- 

energiepark n de gemeente MemerwoTde, voorts al wet met een en ander rechtsVeeks cf zijdelings verband 
houdt of daartoe bavordedijk kan zijn n de ruimste zm van hel woord, het s1imuteren van de werkgelegenheid, 

het regionaal versterken van da econome, naast de tandschappehjka mpassmg me1 draagvlak ln de regu ven 
duurzame energie.

Jarenlang is een wmdplan N33 ir voorbereding, waaraan zoveel gemeenschapsgeH gespendeerd ie dat dd durf, 

lef en moed vergt cm dd nog terug te draaien. Dit geeft direct aen waarom hel wmdplan geen doorgeng kan 
vinden, want het kent m oorzaak een fout vedrekpmt Het ekceeaH doorgaan op dl pad is m redelijkhed 1egen 

te houden, dit om de zich nu en banen afzenbare bfd sterk door ontwikketende en al lundementeel gewyzigde 
gunstiger grond- en energieposrius. Reclamanten vedangen deze hemeuwda duurzaamheid. Ten eerste om da 

actuele plannzichien. hoe we met ekaer een gabiad naar beste inzKhtwbten innchten ni een cnera en knmp van 
de bevolking. Tan tweede om de mauwste tachnotcgische mzehteci, die vendeeg de dag ekoessief sneller geen 

dan toen fmeer dan tien |aar terug] windenergie op arc werd gaTntroduoeerd. Üesbjds waa nog sprake van 

klems mclens en nel van :ie megeturtHnes nu, die wel 7peren bomen" worden genoemd, wat weergeeft de 
onwaarde voor de omge'.wg ervan. Aan welstandseisen en ^ndschap technische nomen voldoet het R/s 

voornemen niek nu aprake is ven 35. 2üj meter hoge 'ijzeren bomen' mat draaiende dafen. alles 1er grooha van 
voetbalveöen.
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ln ci1 opzKht diant de ministar van EZ 1e worden gehoudan aan zijn eigen uiUalingen over planologie an 
technohogie n de Rrovmce Groningen, waar hiJ in he1 gebied bi] Meeden voor Vi'indpark N33 sinds medio 20lS 

spreekt van een bjdelijke termijns1elHng voor turbines.

Onzorgvuldig ra dat hiJ in hetmdden laat of dit tydehjk dan 3 maanden. 3 jaar ol 30 jaar betietet, zodat da vereis1e 
mobvarrg ontbreekt.

De opbe ra racMens onhoudbaar omdat deze tiJdaliJk ra. Reclamanten weten zeker dat t.cejk nel een du„r van 

3C jaar ia. Hel recent Raad van Stete advies van 22 phuan 2Gl& 15 pte 2018 bevesbgt dat bet ooccrete gebrek 
mar van ad 1.2 CHW onjuiel ra "Adik:el 2A van da Chw geafl de grondsbg cm bij wege van espanmanl af 1e 

w^ken van het bi] de wel. waaronder da Wet njirrrtelijka ordening (hierna: Wro^ bepaalde. VoorgesteH wordl voor 
wmdenerge aan tceike bestemming ta introduceren van 3Ü jaar. Ziat da Afdehng hel goed, dan wotd1 met dn 

experiment, zonder dat da 1oelicftrting heraan aandacht besteedt, voor da eerste keer op basis van artikel 2.4 van 
de Chw fundamentaal afgeweken van da systematiek van da Wro, dia ra gebaseerd op aan percdeke 

verplichbog tot actualraenng |panho'^cnJ. Ur1 de geschiedeme van da Chw bliJM nre1 dat cck dergelijke 
sys1eeminbreuken zijn beoogd Daar komt bi] dat me1 deze tiJdeliJke bestemmrg van 3U jaar de beleidsvnJhaid 

van de planwe1gever cp dit punt wordt mgeperk1, alsmeda het aantal momenten waarop bezwaar- en bwoepkan 

worden mges1eld. Ue Afdeling ach1 een dergelijka systearntreJ: op grond ven da Chwortoelaatbaar." Maar drt 
adves van da hoogs1a rechter slaal het kabme1 in de wnd en gaat conbair door op oude voel zodat reclamanten 

deze mestep aan da kaek moeten stellen bi] dil hoogste rechtscollege, meer bepeetd de Afdelmg 
bestuursrechtspraak.

Bovendien verdraag1 da plaatsing van turbines zidi net met de uiterst nsioovolte elementen ven exleme 

vetegheid zoals de Zddwendmg-zone, da gae- en zouterdergrondse situa1ie me1 gevolg voor de bovengrond, 
waar de bodem poreus ra en de gee(dnik)srtuete (uitgadrukt m bar) lokeel fluc1ueert dus seneus steraelma1ig 

schadelijk ra, verder de praarang ven groolschal^e Urtiriee m rrratabete ondergrond zch met verdraagt me1 o.a. 
het nauwe^ks np afs1and namelijk op maximaal enkele kilometers gelegen groortschalig wndperk DDMOM, 

houdende da Lofar zona 1 en 2 met de vooraf gefomiuteerde voorwaarden an eieen ter voortomng ven 
aanzierkijke schade een Asbon e.a.. Öok om deze schending ven voorschnften ra n redelijkheid het bestreden 

beshirt onhoudbaar en n drt geval nel medadingingsrech1elijL tender pnoof, wearvoor rectemanten objec1tef 
gerechlvaardgd vermoeden hebben met aanwezighed van aantoonbare alternatieven dia wel draagvlak en gaan 

(andaraJobstakelB gemeten.

Missmg link

De afspraken tussen grondegenaren, overheden en wmdper1ijen zm ondudetjk. Die znr evenmin naar behoren 

openbaar gemaakL ongeacht de gedane Wbb-verzoeken van da afgelopen jeren en pyl. Er fa onwaarschijnlijk 
veel op paper gezel voor dt wmdpart. meer n da kern fa er sprake van aen nrat volledige, verkeerde en 

eenzijdge verslaglegging van be1rokkenen bij dit wmdpark.

Hfeennee is sprake van een o'zcrgVuSge voort>areidng. Bovenden fa er sprake van mat toegeraten 
belangenverstrengeling bij deze besluitvormrg. Veel mformate ie doorgehaald of ra "e1 Vansparam en met
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voMedg beschikbaar. Overheidsinformatie wordt weerhouden om ailertei argumen1en van m1em beraad, 
persoonlijke redenen, bednjfsmformaUe, bedrijfsgeheim, of wat denkbaar is om de stukken met openbaar 1e 

maken.

Onterecht, om en door voonngenomen afspraken is de zoeklocabe rae1 uitgebreid to1 andere, geschikte gronden, 
bijvoorbeek3 boven de A7, <te door de rego en gemeen1e uitdrukkehjk zijn aangedragen. Dit Is m s4rijd me1 he1 

verbod totwillekeur en er is sprake van mrabruik van bevoegdheid.

Drt ra een schendmg van he1 Aarhus-Verdrag, dat noodzaak1 tot he1 vroeghjdig 1oegang geven tol relevante 
informat». Het is van cruoaai betang om te worden betrokken bij een m voorberetlng zijnde besfartvoemg, 

zodal de evebwicNig eerlijk en betrouwbaar ie.

Maatvoering

Da definibes. coördinaten en schaalgrootten de vermeM zijn voor de 35 windtuTbmes zijn onjurat, cnvotedg, 

verschiand en aöeen al daarmee nnertijk 1egenstnjdhq

ki verband me1 de postties voor windturbines de op andermans grond moe1en worden cpgencri betwis1en 
reclamanten dat overal toestemming of opdracht ra verkregen om n redalijkheKl daar te mogen bouwen 1er 

opnühtmg van hel windpark.

Solitaire turbines zijn met toegestaan en praktisch everamin de vo e rijA^n - opstelling m het grid bij Meeden. Deze 
zijr dus nscc-ch|ec1 tn het MER. Dat is ongewenst en jundrach onjuis1. Ne1 as door een tussenliggende uitval 

van wmdturtnnes in i.rcpsteng kunnen genoemde turbines ook weer solitair worden. Dat ra irccrrec1 op zich, 
zodal hetlbesluit niet m stand kan blijven.

Önevenwrchüg

Drt door financieel en sub&kbe gedreven windturbmepark kent geen zorgvuldige afweging van belangen van 
omwonenden. Met betrekkmg tot de vacrz.ere overlast van de 1e reaflraeren windturbines en waardevermmdenng 

van woon- en bedr4fsvastg0ed Is er len onrecft1e geen helderheid en openheid betracht ten aanzien van 
eventuele compensatie.

AJs cit her al mogelijk ie, gelet op de grootschalighead van deze w1ndturb1neopratellmg, de nog nergens in 

Nederland is gerealiseerd op tand. Rectamanten wegeren hrarvan de dupe te worden.

Evenmin ra er zekerheid van levenng en toezicht c.q. handhaving op wat er met aUeen goed maar ook fout kan 
gaan lbij dit wihïïpark Reden waarom drtwindpark n®t dent te worden toegelaten.

Er ra sprake van rechtEongHijkheid. omdat de afs1anden naar willekeur worden ingevuld. Concreet hanteert het 

Rijk hier nurcfer dan 5ÜÜ meier afstand van lurbmes 1ot woningen. Dal is absoluut ontoelaatbaar, met 
aanvaardbaar en verdraagt zeh netmet de rechterra daaraan te stellen eraen.
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D1 leidt tot racMsongehjkhaid in de regio en daarbuitan, dwz bovenregionaal en grensoverschrijdend. Evenah 
een asetekkoord moet hiar een energieakkoord kuwen worden bijgesteld naar 1evredenhed van burgers, die 

daar largrkrg naar vragan. hierover met zijn gehoord. en dus ateeda luder roepen. 
D1 kan ne1 tenger onopgemerkt blijven.

Tlme Oul

Onder meer ra gevraagd om een tame<nit Anders gezegd om zn met verder te gaan met dit alleszins achaMfc 

windpark. Immers er is een abemabef. een zomepark: met draagvlak bij da bewoners. Hat altematef dient 
zorgvuldig ccerzcc1 te worden en meegenomen 1e worden m de beslurtvomrrng.

Ück ona Koningspaar nap hertiaaldelijk in de noordelijke regio m varband mat da wegvallende socae cohesie 
door dn '*nndpian, op om m te zenen op het zonnealternabef. Zoals ook prov'<ie Groningen n overleg over de 

opncPbng van een zonneveH m da Eekerpolder, drt al warm haaft ontvangen, an biJ reclamanten draagvlak 
bestaat voor dt soler Miate1. dn tenslotte raak1 aan da ovengens mrakende optia van ee n windpark boven de A? 

waarvan de grondpoerties en afsprak

Reclamanten menen dal aan de randvoorwaarden voor het nemen van een verantwoord en goed gemobveard 
beshirt mat is voldaan en dat er is gehandeld n stnjd me1 da wet en algemene beginseten ven oehoo' / bestuur. 

Zij verzoeken u het voorgaande maa te wegen bij de vas1stelling van hel definrhaf ptan en vargunningen, me1 
daarvan deel uitmakende documenten en slukken.

Reclamanten houden vast aan conclusies, zoals beschreven n deze zienswijze ■ beVeffende In ieder geval, 

verkeer ! bere*baameid 1 gefad I laagfrequem ge.id I uitvoenng i aanteg an onderhoud i landschap I 
monumenten ! natuur > bomen > water ƒ gevolgen en neico's ekterne veilighed ? prooedute I basfarfvorming ■ 

commumcaba t parbcipabe - en vecoeken u af1.e zien van hel beatreden bes.1

Veendam, £ navemberSÜIB
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2.5. Onrechtmatig dat windpark in bedrijf is terwijl het eigenlijk helemaal niet mag draaien.

Windpark N33 is sinds 2020 in bedrijf, maar mag eigenlijk niet draaien omdat de verlichting 
van het windpark niet aan de eisen van de overheid voldoet. In plaats van de verlichting 
aan te passen wil de overheid haar eigen regels herschrijven. Obstakelverlichting kan het 
overgrote deel van de tijd uitgeschakeld worden. Volgens de laatste versie van het 
informatieblad aanduiding windturbines op land is het mogelijk om de obstakelverlichting 
te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt de verlichting slechts ingeschakeld op 
het moment dat een vliegtuig in de buurt is.

Daarnaast hebben we op Windpark N33 te maken met een type molen die bromtonen en 
een hoge piep veroorzaken en welk problemen nog steeds niet is opgelost. Het blijkt dat 
de molens op windpark N33 van het type direct drive - zijn. Een techniek zonder 
tandwielen. Deze veroorzaakt de trilling en dat maakt een laagfrequent geluid.

Daarnaast was het onzes inziens onrechtmatig dat een vergunning verleend is terwijl nog 
niet bekend was welk type windturbines zouden worden geplaatst. Hiermee is ons de kans 
ontnomen om een zienswijze te reageren en hadden we niet kunnen voorzien dat dit type 
molen zoveel laagfrequent geluid zou produceren. We deden eind 2019 tijdens een 
overleg nogmaals navraag bij Yard, na opnieuw een mail te hebben gestuurd kregen we op 
6-8-2020 bericht van  van Yard welke type er werd gebouwd. Het betrof 
type de SWT-DD-130 van Siemens Gamessa. De hoogte werd 200 meter. Alle turbines in 
het hele windpark waren allemaal dezelfde dus 35 units. Bij de specificaties van dit type 
staat vermeld dat de rotor een diameter heeft van 130 meter. Bij de hoogte van de 
turbines moeten nog de hoogte van de betonvoeten worden opgeteld.

2.6. Onrechtmatig dat wet- en regelgeving en plannen gedurende lopende projecten werden 
gewijzigd en anders geïnterpreteerd.

De Crisis- en herstelwet beperkt het recht van lagere overheden om in beroep te gaan 
tegen besluiten over infrastructurele werken en geeft de rechter de mogelijkheid om 
kleine gebreken in besluiten buiten beschouwing te laten als aannemelijk is dat 
belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. Na de beroepstermijn mogen geen 
nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd, de rechter moet binnen zes maanden 
beslissen en het relativiteitsvereiste zorgt ervoor dat iemand alleen in beroep kan gaan als 
de wetgever dat ook heeft gewild.

We vinden het onrechtmatig dat onze grondwettelijke positie werd ondermijnd vanwege 
het feit dat gedurende lopende projecten wetten, regels en onderdelen nog op essentiële 
punten werden gewijzigd of anders waren. Wij dachten dat de betekenis recht in algemene 
zin betekende een samenspel van regels waaraan de overheid en burgers zich dienen te 
houden en waar wij als burgers bepaalde rechten en rechtszekerheid aan kunnen 
ontlenen. Wij ervaarden de Rijkscoördinatieregeling niet als algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. De overheid maakte mogelijk dat er uitzonderingen en 
voorkeursbehandelingen kwamen voor bepaalde groepen waarmee andere groepen 
rechten ontzegd, gedupeerd en gediscrimineerd werden. We vragen ons serieus af waar 
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het heen gaat met ons land en democratie? Bepaalde burgers werden afgesloten van 
rechten waar andere burgers wel toegang toe hadden? En iedereen keek weg? Met 4 
Rijkscoördinatieregeling in 1 gebied? In 2003 werden we al uitgesloten en hebben we 
mogen ervaren hoe plannen erdoor werden gedrukt door de geluidswaarden op onze 
woningen te verhogen waarmee al onze rechten werden verspeeld! Wat heb je aan 
toezeggingen van een gemeente?

Er was met toepassen van de rijkscoördinatieregeling geen strakke scheiding meer tussen 
de wetgevende en de rechterlijke macht in Nederland. Er vond geen 
rechtmatigheidscontrole plaats door rechters en er werd onvoldoende getoetst aan 
wettelijke voorschriften en regels van behoorlijk bestuur en of overheidsregels mogelijk in 
strijd waren met Europees regelgeving waar de lidstaten van de Europese Gemeenschap 
aan zijn gebonden. Ook de rijkscoördinatieregeling in strijd is met de Europese regelgeving 
en werd ten onrechte toegestaan waardoor er geen goede controles vooraf en achteraf 
plaatsvonden. Daarnaast was er ondanks de gigantische subsidiebedragen geen 
transparantie, controle en inzicht op openbare aanbestedingen en hoe ons belastinggeld 
besteed en verdeeld werd.

Wet- en regelgeving en voorwaarden die tijdens lopende projecten werden 
aangepast:

2.6.1. Tussentijdse invoering van de rijkscoördinatieregeling

Het tussentijds invoeren en toepassen van de rijkscoördinatieregeling gedurende een 
al jaren lopend project van Windpark N33 hebben we als zeer onrechtmatig ervaren 
en heeft ons vertrouwen in de rechtszekerheid in dit land aangetast. De 
rechtsongelijkheid die wordt ervaren als aanwonende bij het toepassen van een 
rijkscoördinatieregeling wordt ervaren als discriminatie. Een kleine groep burgers 
wordt plotseling uitgesloten van rechten waar andere burgers In het land wel recht 
toe hebben. Daarnaast was het zeer onfatsoenlijk dat door het ministerie geen 
duidelijke uitleg gaf aan aanwonenden na het toepassen van de 
rijkscoördinatieregeling.

Laten we zeggen dat de regering handig gebruik heeft gemaakt van de Crisis- en 
herstelwet. Het doel van die wet is economische versterking maar daar hoort onzes 
inziens geen windpark onder te vallen. Het is zeer discriminerend dat vooraf niet is 
gekeken naar de economische meerwaarde voor het gebied wat de doelstelling was 
voor de Crisis- en Herstelwet. Wat we kunnen constateren is dat deze projecten bijna 
geen effect heeft gehad op banen en juist een langdurig negatief effect heeft op 
leefbaarheid, woongenot en woningwaarde voor aanwonenden. Dat wij alleen maar 
kunnen constateren dat heel groot deel van de werkzaamheden door buitenlandse 
werknemers worden verricht (busjes met namen van Nederlandse bedrijven met 
buitenlandse kentekens) en de borden op de Transitieweg in 2019 geen Nederlandse 
taal bevatten.
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2.6.2. Tijdens toepassing rijkscoördinatieregeling geen zeggenschap en na buiten 
toepassing plaatsen van rijkscoördinatieregeling wel zeggenschap.

Onzes inziens is het nog steeds onrechtmatig hoe de vergunning voor het 
Energiepark Duurkenakker tot stand is gekomen. In eerste instantie zou het park 
onder de rijkscoördinatieregeling vallen en werd er alvast een voorlopige vergunning 
afgegeven, de SDE+ subsidie veiliggesteld en allerlei toezeggingen gedaan aan 
initiatiefnemers. Nadat dit alles was geregeld werd de rijkscoördinatieregeling buiten 
toepassing verklaard omdat de benodigde 50 hectares niet konden worden gehaald 
vanwege de noodzakelijke dijkverzwaring en de bouw van de Stikstoffabriek van 
Gasunie. Wij wisten als aanwonenden en belanghebbenden op dat moment nog van 
niks. Toen de rijkscoördinatieregeling kwam te vervallen kregen we ineens wel de 
kans om op een normale manier bezwaar te maken. Hoe vreemd was het dat we in 
eerste instantie bij de RCR geen enkele inspraak hadden en totaal geen zeggenschap 
en op het moment toen de rijkscoördinatieregeling kwam te vervallen we nog wel 
inspraak hadden, zaken konden laten aanpassen en nog wel gedeeltelijk 
gecompenseerd konden worden voor het Energiepark. We hebben zelf mogen 
ervaren hoe discriminerend de rijkscoördinatieregeling is en hoe de overheid op dat 
moment met je omgaat en dat het hele gebeuren als een blad aan de boom 
veranderd als er een normale procedure voor hetzelfde project moet worden 
opgestart en je wel ineens met de gemeente en initiatiefnemers om tafel zit en er 
nog wat valt te regelen en je wel een gezicht hebt. Helaas waren in ons geval al 
zoveel beloftes en toezeggingen gedaan aan initiatiefnemers dat eigenlijk voor de 
gemeente er geen weg meer terug en werd gezegd dat het in een volgende 
procedure er toch wel zou komen. We hebben eieren voor ons geld moesten kiezen 
maar een nare nasmaak hebben we eraan overgehouden.
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5.3.1 Onzesinziensvalt (n.a.v.berekening)hetEnergieparkDuurkenakker opgrondvanartikel 
9b aanhef en eerste lid, onder b van de Elektriciteitswet 1998, niet meer onder de 
rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening omdat 
het vermogen, omdat het onder de 50 MW valt. Dit indien in de toekomst mogelijk een 
nieuwe procedure opgestart moeten worden.

Toelichtingl:

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING archiefnummer: 2018-000927

2.4 Rükscoördlnalere^ellhfl
Het door Energiepark Duurkenakker B,V. op te richten grondgebonden zonnepark heeft een vermogen 

van ongeveer 60 MWp,

Omdat het vermogen van het zonnepark groter is dan 50 MW valt het zonnepark, op grond van artikel 

9b aanhef en eerste lid, onder b van de Elektriciteitswet 1998, onder de rIjkscoördinatieregelIng als 

bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening.

De Minister van EZ kan, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b, vierde lid van de 

Elektriciteitswet 1 998 bepalen dat, als vooreen bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid 

en redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoordinatieregeling, de 

besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn 

verbonden, besluiten dat de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten niet door hem wordt 

gecoórdmeerd.

Op 9 maart 2017 is er door de aanvrager een verzoek gedaan aan de minister om de 

rijkscoördlnatieregeling buiten toepassing te laten. Op 9 maart 201 7 heeft de het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde en op 13 maart 201 7 heeft de het college 

van gedeputeerde staten provincie Groningen aangegeven te kunnen instemmen met hetvoornemen 

om de rijkscoordinatieregeling buiten toepassing te laten.

Op 1 7 maart 201 7 heeft de minister besloten de rijkscoördlnatieregeling buiten toepassing te 

verklaren. Dit besluit is in de Staatscourant bekend gemaakt. De briefmet bevestiging van het formele 

besluit is aan dit besluittoegevoegd.

2.6.2.1. Tijdlijn ten tijde van vergunningaanvraag Energiepark Duurkenakker

Onderstaande stond vermeld in Omgevingsvergunning van 2019 waaruit 
blijkt dat het Energiepark Duurkenakker in eerste instantie onder de 
rijkscoördinatieregeling viel.

27-2-2017 Brief van gemeente naar Provincie.

Zonnepark buitengebied Menterwolde GS hebben, op basis van de integrale 
gebiedsvisie voor de onderbouwing van de locatiekeuze van zonneparken in 
de het buitengebied van de gemeente Menterwolde, besloten tot de 
aanwijzing van de aanleg van een zonnepark van ong. 50 ha. tussen het 
A.G. Wildervanckkanaal, de spoorlijn Veendam-Zuidbroek en de 
Duurkenakker.
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5 Postcoderoos-reqeling

Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl

Midden-Groningen Gemeenten

Zonnepark buitengebied Menterwolde

GS nformeren Provindale Staten over de maner waarop uitvoenng is gegeven aan 
een door PS aangenomen mobe om duurzame energieprojecten door lokale energie- 
initiatieven te bevorderen. Hier is invulling aan gegeven door energie-initiabeven te 
stimuteren en projecten te realiseren via de Regeling Vertaagd tarief, beter bekend ate 
de postcoderoosregeling.

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de Structuurvisie Eemsmond 
* Delfzijl vast te stellen Deze structuurvisie gaat over 15grote ruimtetyke projecten in 
het Eemsdeltaget>ed. waaronder de bednjventerreinen Oosterhorn en de Eemshaven 
en verschiltende windparken. De effecten van deze projecten kunnen gezamenlijk 
belastend zijn voor mens, natuur en milieu. Met het vaststellen van de Structuurvisie 
wordt een ruimtelijk kader en gebiedsspecifiek milieubeleid bepaato voor verdere 
ptenvorming.

GS hebben de begrotingen 2017 van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 
Slochteren en Menterwolde goedgekeurd. Deze beoordeling vloeit voort uit het door 
GS op 2 februari 2016 ingestelde financieel toezicht op grond van de vaststelling van 
het herindekngsontwerp Midden-Groningen.

GS hebben, op basis van de integrale gebiedsvisie voor de onderbouwing van de 
tocatiekeuze van zonneparken in de het buitengebred van de gemeente Menterwolde,. 
besloten to< de aanwijzing van de aanleg van een zonnepark van ong. 50 ha. tussen 
het J.G. Wildervanckkanaal. de spoorlijn Veendam-Zuidbroek en de Duurkenakker

ln een voordracht aan Provinaale Staten stellen GS voor het realisatiebesluit voor het 
project Blauwe Loper vast te stelten. Met de aanleg van de Btauwe Loper (de 
duurzaamste en langste fietsbrug van Europa) en aanstaitende infrastructuur ontstaat 
er niet alleen en directe maar ook een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers 
tussen het centrum van Winschoten en het Havenkwartier in Btauwestad Voor meer 
informatie zie persbericht.

vr*jona^aw^r. rt
rh8:nw:^u*nxi r4

Groene waterstof economie GS hebben besioten een subsidie van € 90.000,- te verlenen aan de Noordelijke 
lnnovation Board voor het opstellen van een businesspten dat nodig is voor de 
ontwikkeling van groene waterstof economie rn Noord-Nedertand. De reden voor het 
opstelten van het plan is dat het noorden van Nederland uniek gepositioneerd s om 
een groene waterstofeconomie tot ontwikkeling te brengen, waardoor werkgelegenheid, 
economische groert. innovatie, mobiliteit en een gezonde en schone leefomgeving kan 
worden gecreeerd

Bodemgezondheid in de landbouw GS hebben bestoten deel te nemen aan het project Bodemgezondheid in de tendbouw 
Met dit onderzoek wordt kennis opgebouwd waardoor landbouwers in de toekomst 
ziekten en plagen in de bodem makkelijker vooraf kunnen voorkomen in plaats van 
achteraf te moeten bestrijden met chemische middeten. Vcxx meer informabe: zie 
persbenchL

Toekomstbestendig technisch vakmanschap in 
Noord-Nederiand

Het college heeft besloten een subsidre van € 214.580,— voor een periode van 4 |aar, 
te verlenen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor de ontwikkeling van 
toekomstbestendig technisch vakmanschap in Noord-Nederiand. Met drt project wordt 
een optossing gezocht voor de groeiende vraag van de bedrijven in de technische 
installatiebranche naar gekwalificeerd personeel op mbo 4 niveau. Voor meer 
mformatie. zie persbericht.

Pro^ct "Blauwe Loper"

7-3-2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
houdende Aanwijzing locatie voor zonnepark buitengebied Menterwolde
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PROVINCIAAL BLAD
Otticrële uitgave vande provwicie Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende
Aanwijzing locatie voor zonnepark buitengebied Menterwolde
Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 7 maart 2017. nr. A. 14. zaaknummer 
678204. het voJgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provinc>e Groningen
Overwegende dat

- Burgemeester en wethouders van de gemeente MenterwoMe ons b«j brief van 27 februari 2017 
hebben verzocht om een tóndstrook van ca. 50 ha tussen het J.G. Wildervanckkanaal. de spoorlijn 
Veendam-Zuidbroek en de Duurkenakker aan te wijzen. zoals weergegeven m de bij hun br*f 
behorende integrale gebiedsvreie, voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van 
maximaal 30 jaar;

* ln artikel 2.42.1, eerste lid. van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 <hierna: 
verordening) is bepaald dat een bestemmingsplan niet voorziet in de plaatsing van zonneparken;

- In artikel 2.42.1, tweede lid, onder e van de verordening ts bepaald dat in afwi|kmg van het eerste 
hd burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning als bedoeld m artikel 2.12. eerste lid. 
onderdeel a. onder 3. j*. artikel 223. eerste lid. van de Wet algemene bepalmgen omgevingsrecht. 
kunnen afwijken van een bestemmingspten ofbeheersverordening voor het plaatsen van zonne
parken voor een periode van maximaal 30 >aar op door ons. op basis van een gemeentelijke, in
tegrale gebiedsvisie aangewezen k>caoes. Aande omvang, situering en innchting van het zonnepark 
dient ingevolge het derde lid van artikel 2.42.1 van de verordening een inrichtingsplan ten 
grondslag te liggen waarbij in ieder geval rekening is gehouden met achtereenvolgens:

a. de h1stor0ch gegroeide Undschapsstructuur;
b. de afstand tot andere ruimteli^e elementen;
c. een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving van 

de voorzieningen voor de opwekking van zonne^nergie.

- Aan het verzoek de gebedsvisie '2017 02 28 MWolde zoekloc zonneparken def ld.d. 28 februan 
2017)’ ten grondslag ligt

- Wij met de locatiekeuze op basis van deze gebiedsvae instemmen. Tevens achten wij van belang 
dat mogelijkheden worden geboden aan omwonenden om te participeren in de ontwikkeling en 
opbrengst van het zonnepark;

- Wij. getet op het voorgaande, concluderen dat m dit geval >s vok1aan aan de voorwaarden op 
grond waarvan een locabe m het burtengeb<ed kan worden aangewezen voor het plaatsen van 
een tijdelijk zonnepark.

Gelet op artikel 2.42.1, tweede hd onder e. van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016;

Besluiten:

Aan te wijzen de tocatie aan de Duurkenakker txj Muntendam voor het plaatsen van een zonnepark 
voor een periode van maximaal 30 jaar, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Groningen, 7 maart 2017
Gedeputeerde Staten voornoemd:
FJ. Paas, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.

Beianghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit bestuit bezwaar maken. Het 
bezwaar kan schnfteh)k worden ingediend bt| hel Co!tege van Gedeputeerde Staten van Groningen. 
Postbus 610. 9700AP Groningen. Tevens kan een vooHopige voorziening worden gevraagd. Gelet op

hMcwalbladai7Klin 1Smaart2017

2017. A.14, zaaknummer 678204
Deze kaart behoort bij en maakt onderdeel uit van het besluit van Gedeputeerde Staten van 7 maart
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Op 10-3-2017 meldt wethouder Jaap Borg: Midden-Groningen Koeweit van 
het Noorden door vestiging Sunvest.

WD l0mMrt2OI7

Oe WD is öhj met het tmbat>d vtn $unfest om een groot zonnepark te vestigen 

m de toekomsvge gemeente M^den-Gronmgen ]aap torg 'Er zyn meerdere 

pfo,e<ten gepland «n MMden-Cronmgen. pp deze mamer worden we nog het 

Koeweit van het Noorden'

MIDDEN-CRONINCEN

1 RAAOtB6$TUJfi • $TANC*WTN P PMTU O AC

Jaap Borg: Midden-Groningen Koeweit van het 
Noorden door vestiging Sunfest

<sn ZuKtbf<wk - 

M voorawn D« o>vrpang 
VOCr d« p-OVfKH

*oottt v*n 50 h^wo u ge^tue**d na*> 
i^«d kan maar<wl>t 14 000 bwshcud*n> 

>ditoA*n -^*' on*ind>ge b*onn*n t> M«r 

ook *eoc omxo p^n**t m hot a^owt^*i

Htt Q«b*^ Mr

Q NEUW5

Op 17-3-2017 werd in de Staatscourant gemeld dat het park buiten de 
rijkscoördinatieregeling wordt geplaatst een paar dagen nadat de 
vergunning binnen was en de SDE+ subsidie veiliggesteld.

Direct na of tijdens de aanvraag werd de het project Energiepark 
Duurkenakker alweer buiten toepassing van de rijkscoördinatieregeling 
geplaatst maar de vergunning en de SDE+ subsidie was binnen. Opnieuw was 
alles in het diepste geheim geregeld terwijl het zonnepark in tot aan onze 
weg tussen de huizen op Duurkenakker was gepland. Ook pas achteraf, nadat 
de vergunning binnen was werd aan de netbeheerder Enexis gevraagd of er 
capaciteit genoeg was op het elektriciteitsnet voor een meer dan 50 ha groot 
zonnepark.
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Nr.t55llSTAATSCOURANT
Dfflci6te uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds i8H.

Besluit Buiten toepassing verklaren rijkscoordinatieregeling

overwegende:
- dat Sunvest B.V. (hierna: SunvestJ her voornemen heeft zonnepark Energiepark Duurtenakker te 

realiseren, een zonnepark m de gemeente Menterwotóe van ten minste 50 MW;
- dat dit Initiatief op grond van artikel 9b aanhefeneerste lid. onder b Etekirlcireitswet 1998, onder 

de rijkscoórdlnatleregeling valt als bedoeld m artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordenmg;
- dat de rijkscoordinatieregeling, voor zover hier van betong, gelet op artikel 3.35, eerste lld, onder c, 

van de Wet ruimtelijke ordening met zich brengt dat voor het hiervoor bedoelde project een 
inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van EconomischeZaken (hierna: EZI en van 
Infrastructuur en Mllleu (hierna: lenM.I, en dat de voorbereiding en bekendmaking van het 
Inpassingsplan doorde Minister van EZ worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekend
making metandere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

- dat de Minister van EZ, in afwijking van het voorgaande, op grond van aniket Sb, vierde lid. 
Elektriciteitswet 1938 kan bepalen dat voor een bepaald project geen Inpassingsplan wordt 
voorbereid ende voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden 
gecoordmeerd;

- dat deze bevoegdhed kanworden toegepastmdien, in aanmerking genomen deomvang. aaiden 
ligging van de desbetreffende productle-mstallatie, alsmede het aental voor de aanleg of uitbrei
ding van zonnepark Energiepark Duurkenakker benodigde besluiten, redelijkerwijze nlet vatt te 
verwachten dat toepassing van de rijkscoordinatieregeling, ais bedoeld in anikel 3.35 van de Wet 
ruimteil|ke ordening, de besluitvorming m betekenende mate tal versnellen of daaraan anderszins 
aanmerkelijke voordeten zljn verbonden;

- dat deze sliuatie zlch bij dlt project voordoet, omdat het zonnepark aansluit bij het provlnciate 
beleid van de provincie Groningen, de locatie van het zonnepark op grond van de provinciale 
omgevlngsverordening van de provinc« Groningen voor het plaatsen van een zonnepark is 
aangewezen en de gemeente Menterwok1e voornemens is de omgevlngsvergunning te verlenen;

- ervan uitgaande dat er geen strijdigheid ls met wlndpark N33 en silkstofproject Tussenklappenpol- 
der;

- dat er ook overigens geen bijzondere belemmeringen zijn die m de weg staan aan een voorspoe
dig verloop van de benodigde procedures, zonder dat da rijkscoordinatieregeling wordt taegepast;

- dat, gelet op het voorgaande, Sunvest mij b,j e-mail van 9 maart 2017 heeft verzocht de rijkscoórdi- 
natieregellng buiten toepasalng te verklaren;

- dat vervolgens de blj hei project betrokken bestuursorganen - de provincie GrMiingen en de 
gemeente MenterwoMe - zijn gehoord over het voornemen de rIjkscoórdinaileregeling buiten 
toepassing ie laten;

- dat de gemeente Menterwolde bl| brief van 9 maart 2017 heeft aangegeven te kunnen Instemmen 
met het voornemen;

- dat de provincie Gronmgen thj brief van 13 maart 2017 heeft aangegeven le kunnen instemmen 
met het voornemen.

Gelet op:

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35. eerste lld. van de Wet ruimtelijke ordening is van 
toepassing op zonnepark Energiepark Duurkenakker.

Op 21-03-2017 gemeentelijke publicatie Op de site: 
‘Midden.Groninger.nl ‘vinden we later de volgende publicatie 
terug

Ten eerste worden de gemeentelijke bladen niet of nauwelijks 
bezorgd in het buitengebied Duurkenakker. Onderstaande 
Vergunningaanvraag is blijkbaar gepubliceerd voor een meer dan 
50 ha groot zonnepark. Duurkenakker 5a betreft een 
varkensschuur. Waarom staat er geen oppervlakte of MW 
vermeld? En een instandhoudingstermijn van 10 jaar terwijl 
Sunvest al het comfort had toegezegd gekregen van 30 jaar en de 
Staatscourant op 17 maart ook al over een termijn van 30 jaar 
sprak?
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VERGUNNINGEN

... (-, 13 maart 3017 ■ energ=park met zannepanetem op Duurkenakker n Menrterankja met 
irstandhcud ngstermijn vai 10 jaar apgerchtc: de percelen gelege* nabij het perceel 
Duurkenakker 5A. Q64flUN in M-"lendaTi, begrensd door de spoarlijr

MiducnGrcj'-higcr 21 rrl2P17 19t4fl

VERGUNNINGEN
APV-vergunnïngen
• ptaatsen 15 rectemetcrden, gewijzigde periode van 18t'm 30 april 2017 (80-2017, 14 maa^ 2017)
• Zonneboem MunlendanvMeeden huis-aan4iuis verkoop van geraniums vanaf heden tot 20 maart 
2017ii Meeden, vanaf 20 tim 30 maart i:n Murrtefidam^7-2D17, 9 maari 2017)
• Postduivenvereniging De Zwaluw, organiseren t-ingoavonden, gedurende 2017 op de 
woensdagavonden van 18.00 tot 22.00 uur. adres Singelweg 1, 9649JM in Muntendam (65-2017, 0 
maart 2017).
• 15 rectemetorden van 10 Vm 17 april 2017, tb.v. Groei en Bk>ei op Fraey emaborg 17 april 2017 (92 
2017, 9 maart 2017)

Om gevingsve rg un n ingen
• Kappen kastan^boom, Beneden Veensloot 57. 9651CJ in Meeden (-, 8 maart 2017^)
• <appen 19 bomen. Hekhuisstraat ter hoogte van 5 t'm 19 en 45 t'm 59. 9549RD in Muntendam 
{Z2017^784.8 maart2017)
- overkapping, Üoste^eg 11, 964SJVin Muntendam (Z2017-000001C5,13 maart2017)
• bouwen subbk>k. Beneden Veensloot 59, 9651CL in Meeden -|Z2017^XX>00759, 7 maart 2017)
-verbreden uitrh, HetVeen 8.9636TCinZujdbroek(Z20174)0002221.1G maart2D17)
• verandenngsmelding voor behandelen melding. Poe tje 2, 9635TH in Zuidbroek <Z2017^)0<K)3928.1i 
maart 2017)
• zonne^nergiepark met instandhoudmgstermijn van 1Ojaar ocgerichtop de percelen geegen 
grenzend aan het perceel Industrieweg 24, 9636 DB inZuidbroek. Eegrensd doorspoodijn Winschoter 
Zuidfe-oekenhelAG.WIdervanckkanaal (-, 13 maari:2O17)
• energiepark met zonnepanelen op Duurkerakker in MenterwoHe met ins:andhoudingstermijn van 10 
jaac opgericht op de percelen gelegen nabij bet perceel Duurkenakker 5A, 9649JN in Muntendam, 
begrenso door de sp<xxSjn Vsendam-Zj doroek en de wegen Duuricenakker en Legeweg in Muntenda 
{-, 13 maart 2017)

Bezwaar | voorlopige voorziening
Als belangheE-Eerde kunt u binnen zes weker na de verzenddatum schriftefijk bezwaar indienen bij he 
bestuursorgaan dat de Eeslissing heeft genomen. Dat kan alleen per briefoffax. niet per e-mail. In het 
bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam. adres, de dagtekening, een omschrijving van ne: besk 
en de redenen waarom u het niet eens Eent met het beshrit vermeld worden.

Een <apvergunning treedtzesweken na bekerdma<ing inwerking.
Alle overige besluiten treden direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening 
dat. zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werkmg zou moeten treden, dan 
kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening vragen Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden gevraagd ate er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zqn var een spoedeisend 
belang. Informate hierover kunt u vinden op wviw.rechtspraak.nl

Informatie
Gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 ofmai naar info@menterwolde nl
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Op 14-2-2019 ten tijde voorstel aan gemeenteraad voor de 
aanvraag van de omgevingsvergunning voor Energiepark
Duurkenker. had men het nog steeds over een looptijd van 10 jaar.

Voorstel
Gemeenteraad

Datcrn: 4 februari 2019

Lu*t: 2018 011666

PortefeuiUehouder: 

Optfeller; 

Contactgegevens: h .

Stukken ter inzage:

Ondenwp: Omgevingsvergunning zonnepark Duurkenakker,

verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning

2. Inleiding
Energiepark Duurkenakker BV heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend om een 
zonnepark van ca. 50 ha te realiseren ten noorden van Duurkenakker te Muntendam. Door de 
gemeente Menterwolde is eerder voor dit park een tijde<ijke omgevingsvergunning afgegeven voor 
een periode van 10 jaar. Op basis van deze vergunning is voor dit project een SDE* subsidie 
toegezegd. Op basis van de tijdelijke vergunning en de subsidietoezegging zijn de plannen verder 
uitgewerkt.
De locatie bevindt zich in de Tussenklappenpolder. Dit gebied was in vorige provinciate 
omgevingsplannen aangeduid als zoekgebied voor bedrijventerrein. Gezien de in de provincie 
aanwezige voorraad van bedrijventerrein zijn bij de taatste aanpassing van het provinciaal 
omgevingsptan de zoekgebieden geschrapt. In deze poldet vindt tevens de uitbreiding van de 
stikstoffabriek plaats en zijn twee windturbines gepland.
De gemeente Menterwcrtde heeft in 2017 voordat de tijdelijke omgevingsvergunning is verleend, 
een gebiedsvisie voor zoeklocaties voor zonneparken taten opstellen. Het gebied waarvoor de 
omgevingsvergunning is aangevraagd, komt in deze studie ak geschikte locatie naar voren.
Op grond van de in de voormalige gemeente Menterwcrtde geldende Lijst van categorieën van

gemeente
M1dden-Croningen

Pagina; 2 w 4

Datum: 4frtruari2M9
Zaak; 2018-011666

gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad niet vereist is, was 
voor dit park geen Verklaring van geen bedenkingen nodig. Op grond van de ontangs door u 
vastgestelde lijst is dit wel het geval.
Op dit moment worden nieuwe initiatieven voor zonneparken aangehouden totdat het beleid op 
zonneparken is vastgesteld. Het gaat hier echter om een initiatief waarvoor de voormalige 
gemeente op basis van een gebiedsvisie al medewerking heeft gegeven en waarvoor ook reeds een 
tijdelijke vergunning is afgegeven. Gezien de verwachtingen bij de aanvrager zijn gewekt, mag 
aanvrager er op rekenen dat ook medewerking wordt verleend aan de verlening van de definitieve 
vergunning.

De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Er kan medewerking worden verleend 
op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Dit wordt ook wel een project-afwijkingsbesluit genoemd.
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2.6.2.2. Tijdelijke Agrarische vergunning voor 30 jaar

Onzes inziens in het onrechtmatig om gedurende een lopend project 
agrarische bestemming aan te passen naar een tijdelijke agrarisch 
vergunningen met een looptijd van 30 jaar terwijl er 30 jaar lang geen 
agrarische activiteit mogelijk is.

Er is onzes inziens geen juridische basis voor het aanpassen van het 
inpassingsplan. Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een 
voorlopige bestemming met een geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in 
strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat een voorlopige 
bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik 
gemaakt van een nogal rare constructie om dat mogelijk te maken. In het 
besluit uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij 
wijze van "experiment" deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) 
heeft echter een einddatum van 15 juli 2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het 
wijzigen van een planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een 
looptijd van 30 jaar. Daarvoor is eerst een wetswijziging noodzakelijk. 
Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd is, dient ertoe om 
voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. Binnen 
5 jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de 
overheid over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 
meter hoger te maken.

2.6.2.3. Verclustering van Windpark

Met het clusteren van het Windpark in 3 clusters werd bereikt dat het 
project onder de rijkscoördinatieregeling kon vallen. Wat is clusteren? 
Onzes inziens is het onrechtmatig dat er in de wet niet werd vastgelegd 
welke normen en regels gelden voor het clusteren van projecten en 
windturbines. Niet qua afstanden, samenhang, type turbines en of het is 
toegestaan dat er complete dorpen tussen de clusters mogen liggen. Onzes 
inziens kun je zo heel Nederland clusteren en is dit niet rechtmatig. Eerst 
was er een plan ten noorden van Meeden. Zonder de verclustering hadden 
de dorpen Meeden, Muntendam Zuidbroek, Nieuw-Scheemda, Scheemda 
en Westerlee uitzicht op het Windpark. Door de verclustering en 8 molens 
toe te voegen kwam Duurkenakker tussen 3 clusters te wonen en worden 
de dorpen Veendam, Wildervank, Zuidwending en Ommelanderwijk ook 
nog eens geconfronteerd met de grote windturbines
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2.6.2.4. Hoogte van turbines

We kregen van een grondeigenaar rond het jaar 2010 tijdens een 
bijeenkomst te horen dat we rond het 2000 maar bezwaar hadden moeten 
maken tegen het Provinciaal Omgevingsplan dat het gebied was 
aangewezen als mogelijk industrieterrein. Echter we hadden in het jaar 
2000 niet kunnen voorzien dat dit inhield dat er windmolens zouden 
worden geplaatst en ook niet dat de toen 80 meter hoge windturbines 
uiteindelijk windturbines werden van meer dan 200 meter hoog.

2.6.2.5. Opstellingsvarianten voor Windpark N33

Lange tijd stonden er 5 mogelijke opstellingsvarianten op papier voor het 
windpark. Zonder dat we daar enige inspraak over hadden, werd er 
uiteindelijk gekozen voor de huidige variant die uiteindelijk niet bij de 
eerste 5 varianten stond. Plannen werden alleen nog in het voordeel van 
Rijk, initiatiefnemers en grondeigenaren aangepast echter bezwaren en 
argumenten van omwonenden werden niet in behandeling genomen.

Variant 3: klasse 5 - 8 MW
23 windturbines 

115-184 MW 
Noord 1Bwindturblnes 
Midden 5 windturbine» 
Zuid geen windturbines

Opstellingsvarianten Windpark N33

^L

Variant 4: klasse 3 - 5 MW
34 windturbines 

102-170 MW 
Noord 18 windturbines 
Midden 8 windturbines

Zuid 8 windturbines

Opstellingsvarianten 
Erworden eenvijftal 
opstellingsvarianten  

onderzocht, waarbij de 
verschillen zich uiten in 
het nominaal vermogen 

en de posities van de 
windturbines.

Variant 5: klasse 3 - 5 MW
33 windturbines
99- 165 MW
Noord 22 windturbines
Midden 11 windturbines 
Zuid geen windturbines
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2.6.2.6. Type windturbine

Nadat de vergunning al was verleend werd pas kort voor de bouw van het 
Windpark N33 bekend gemaakt door Innogy-woordvoerder Jorrit de Jong 
dat turbineleverancier Siemens de windmolens zou leveren en welk type 
turbine zou worden geplaatst. Later hoorden we van Dhr. Hendriks van 
Yard het juiste type. Eerder bezwaar maken tegen het type turbine die er 
nu staat was niet mogelijk. Als iemand bouwvergunning aanvraagt moet 
toch ook bekend zijn welke stenen en kozijnen e.d. worden gebruikt bij de 
bouw. Helaas kregen we een turbine die vanwege type direct drive - 
molens techniek zonder tandwielen die trillingen veroorzaakt en dat maakt 
een laagfrequent geluid.

2.6.2.7. Controle op aanvragen door RVO

Onzes inziens is de aanvraag voor toepassing van de rijkscoördinatieregeling 
voor Energiepark Duurkenakker door initiatiefnemers niet correct 
aangevraagd en heeft RVO vooraf geen juiste controle uitgevoerd. De 
zuidelijke punt van het Energiepark Duurkenakker zat onterecht in de 
aanvraag. Dit was in strijd met de volgende richtlijnen:

- De Provincie Groningen eiste alleen lijnvormige opstellingen met 
zonnepanelen.

- Daarnaast is het niet toegestaan om zonnepanelen onder 
hoogspanningslijnen en masten te plaatsen.

- Daarnaast is het niet toegestaan om zonnepanelen onder of in de 
omgeving van een persleiding te plaatsen

Hiermee werd de benodigde oppervlakte 60 MW van 50 ha voor de RCR 
niet bereikt en zou de oppervlakte zijn blijven steken op 47 ha.

Echter de voorlopige vergunning voor Energiepark Duurkenakker, 88 
voetbalvelden en het toen grootste Solarpark van Nederland was al 
verstrekt door de gemeente zonder dat wij als aanwonenden hier vooraf 
van op de hoogte waren gesteld en de SDE+ subsidie voor 10 jaar 
veiliggesteld. Achteraf gaf de gemeente als uitleg dat dit alleen maar was de 
voorlopige vergunning alleen maar verstrekt, om de SDE+ subsidie veilig te 
kunnen stellen voor de initiatiefnemers. Dat ze vergeten waren om 
omwonenden in te lichten dat was maar bijzaak. Echter initiatiefnemer  

 van Sunvest stelde wel in de raadsvergadering dat Sunvest hierbij al 
het comfort had gekregen van de voormalige gemeente Menterwolde dat 
er medewerking zou komen voor het verlenen van een vergunning van 30 
jaar”. Op een later moment moest het project Energiepark Duurkenakker 
buiten de rijkscoördinatieregeling worden geplaatst i.v.m. de ruimte die 
nodig was voor de komst van de Stikstoffabriek en dijkverbreding. Echter de 
voorlopige vergunning was binnen en er waren al meerdere toezeggingen 
gedaan door de gemeente.
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5.3.1 Onzesinziensvalt (n.a.v.berekening)hetEnergieparkDuurkenakker opgrondvanartikel 
9b aanhef en eerste lid, onder b van de Elektriciteitswet 1998, niet meer onder de 
rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening omdat 
het vermogen, omdat het onder de 50 MW valt. Dit indien in de toekomst mogelijk een 
nieuwe procedure opgestart moeten worden.

Toelichtinql:

.ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING archiefnummer: 2018-000927

2.4 RUksco0rdlnatlere9elln4
Het door Energiepark Duurkenakker B.V. op te richten grondgebonden zonnepark heeft een vermogen 
van ongeveer 60 MWp.
Omdat het vermogen van het zonnepark groter is dan 50 MW valt het zonnepark. op grond van artikel 
9b aanhef en eerste lid. onder b van de Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoordinatieregeling als 
bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening.

De Minister van EZ kan, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b. vierde lid van de 
Elektriciteitswet 1998 bepalen dat, als voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid 
en redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoordinatieregeling, de 
besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn 
verbonden, besluiten dat de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten niet door hem wordt 
gecoOrdineerd.

Op 9 maart 2017 is er door de aanvrager een verzoek gedaan aan de minister om de 
rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten. Op 9 maart 2017 heeft de het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde en op 13 maart 201 7 heeft de het college 
van gedeputeerde staten provincie Cronlngen aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen 
om de rijkscoordinatieregeling buiten toepassing te laten.
Op I 7 maart 201 7 heeft de minister besloten de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te 
verklaren. Dit besluit is in de Staatscourant bekend gemaakt. De brief met bevestiging van het formele 
besluit is aan dit besluit toegevoegd.

Hoe rauw viel de rijkscoördinatieregeling voor Energiepark 
Duurkenakker op ons dak! Nog een rijkscoördinatieregeling? We 
dachten dat het toepassen van de rijkscoördinatieregeling voor 
Windpark N33 een uitzondering was! We waren met het Windpark al 
overvallen door de tactiek van het Rijk door de Crisis- en Herstelwet 
toe te passen en door de verclustering van Windpark N33 zodat het 
park voldeed aan de 100 megawatt om onder de RCR te kunnen 
vallen zodat deze snel door wettelijke procedures kon worden 
geloodst.

Hoe onfatsoenlijk was het om kort daarna voor Energiepark 
Duurkenakker nog een rijkscoördinatieregeling toe te passen en al 
een voorlopige vergunning te verlenen zonder ons als omwonenden 
vooraf op de hoogte te stellen? Was er dan niets geleerd van alle 
ophef en toestanden in Meeden rond Windpark N33 en de 
rijkscoördinatieregeling? Waarom waren we vooraf niet op de hoogte 
gebracht, werden we totaal verrast, en opnieuw totaal niet serieus 
genomen en waarom moest het opnieuw allemaal zo stiekem en 
achter onze ruggen om? We vroegen en vragen ons serieus af wat 
democratie betekent. Er waren rond het jaar 2000 toch toezeggingen 
gedaan aan ons als bewoners van Duurkenakker? Waarom waren we 
dan in 2015 wel uitgenodigd door de gemeente en Gasunie voor een 
bijeenkomst voor de eventuele te bouwen Stikstoffabriek en werden 
we niet vooraf betrokken in de plannen voor het grote Energiepark 
Duurkenakker betrokken? Kort daarna bleken de Stikstoffabriek van 
Gasunie en de Stikstofbuffer Heiligerlee ook onder de 
rijkscoördinatieregeling te vallen.
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2.6.2.8. Het inpassingsplan en ontwerpbesluit van Energiepark Duurkenakker 
werden nog op essentiële punten aangepast nadat de Verklaring van 
bedenkingen was afgegeven door de gemeenteraad.

Op 7-3-2019 maakten we gebruik van ons spreekrecht op basis van het 
Inpassingplan van 6-12-2018. Op 28-3-2018 werd een verklaring van geen 
bedenkingen door de gemeenteraad afgegeven. Daarna konden we een 
zienswijze indienen voor het Energiepark Duurkenakker constateerden we 
dat het inpassingsplan en ontwerpbesluit van Energiepark Duurkenakker 
zonder ons daar als aanwonenden van in kennis te stellen nog op 
essentiële punten waren aangepast zonder ons daarvan in kennis te 
stellen. Ondanks onze vragen in de zienswijze waarom dit nog was gebeurd 
en wie hier opdracht voor gegeven had kregen we daar geen verklaring 
voor.

Bron: zienswijze

L Het rapportLandelijkinpassingsplan EnergieparkDiwrkenakker 
Muntendamvan Eii^elHajerna is aangepast nadat de gemeenteraad de 
■Verklaring vangeen bedenkingen'1 heeftafgegeven.

öfliS iniiens heeft de gemeenteraadvan Midden-Groningeri niet op basb van dejuiste 
gegevensde ‘Verklaringvan geen bedenkingen’’ afgegeven. De raad heeftdeze beslissing 
genomen op basis van het rapport Landschappelijk inpassingsplan Lnergiepark Duurkenakker 
Muntendam, Bugellla|ema, d.d. Ü6-12 2013. Euhter het rPpport Landschappelijk inpassingsplan 
Cnergiepork Duurkenakker Muntendam, BügelHajemj, d.d. 0G-12-201Bb door het bureau 
BugelHa^;ma aangepast nade afgiFte van de ‘Verklaringvan geen bedenkingen'. Vaar het 
huidige Üntwerpbesluit umgevingsvergunningis een aangepaste (nieuwere)versie van dit 
rapport ter inzagegelegd, Landschappelijk inpassingsplan Energiepark Duurkenakker 
Muntendam, Bug.ellla|ema met d.d. 20-3-2019, metc1r11e3 inzienswel degelijk zaken die vóór ons 
als bewanersgevo^eri af invlcied hebben, daarum hebbenwij nag de valgende 
vragen/bed enkingen:

> ls het toegestaan um het Landschappelijk inpavsingsplan aan te passen nadat de Verklaring 
van geen bedenkingen' iS aFgegegeven?

.> Wie heeft Bügelllajema opdrachtgegeven om hel rapport aan te passen?
> önxes inxieris haddenn wij ab aanwuneriden hiervan opde hoogte moeten warden 

gebracht.

Het Landschappelijk inpassingsplan Energiepark Duurkenakker Muntendam isop de 
anderstaande punten aangepast door bureau BügelHajema::

2.1 Afstand tussen Duurkenakker en hetionnepark

De afstand is aangepastvan 'ongeveer 400 meter" naar 'ruim 3üö meter".

In het rappart llet Landschappelijk inpassingsplan BügelHajema, d.d. B-12-2DlS staat 
vermeld 'ongeveer 400 meter' terwijlin hetrjppartLand3chappelijkinpassir1g3plar1 
BügelHajemj, d.d. 23<O3-2019 staat vermeld ‘ruim 300 meter'.

Crne3 inxiens zit hier bijna 100 meter tussen, ditiseen grote afstand wat ieer nadeligis 
voaruns als omwonenden. Hel zunnepark is hierduar ca. 100 meter dkhter bi| de 
woningen aan de Duurkenakker gepland. Orixes inziens heeft ditvoor ons ab bewcmers 
gevulgen/ invloed ap onze leefomgeving, en eisen dat de afstand xa ab eerder 
aangegeveri ca. 44M meter blijft. Daarnaast hebben wij de vcilgende 
vragen/bed enkingen:

2.1.1 lshettaege3taanomdeafstand nagaantepassen nadatde'Verklaringvan 
geen bedenkingen' isafgegegeven doar de gemeenteraad?

2.1.2 Wit heeft bureau Bügelliajemaupdracht gegeven om dit aan te passen?
2.1.3 Dnzesinxiens hadden de aanwonenderi van dexe vöür hun nadeljge aanpassing 

op de hoagte moeten warden gebracht.
2.1.4 Wat was de reden dat de af3tar1d is aangepast?
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Toe)*hting:

Paglna U, LandschappclljkOTpa&^ng$ptan Encrglcpa<fa Ouurkcnakker Muntendam, BygelHaierra. 

dJd.O6 12 2018

~7

:part Duurkenakker Muntendam, Bu^clHafcma,> Pagina 11. LandschappclijkOTpas^angspian 

dud. 20 03 2019
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i.ZGeslotengrondbalans en waterrompensatie.

Wa*ercorrpcnsatne is "ocpcvoecd.

In h«t rappor1. isLandschappelijk inpassingsplan BLigelllajema, d.d. 6-12-2019 staat 
vermeld 'een gesloten grondbalans*, in het rapport Landschappelijk inpassingsplan 
BügelHajema. d.d. 20^)3-2019 staat vermeld 'een gesloten grondbalans en 
watercompensaiie'. Ünzes inziensheeft er een aanpassingplaatsgevoiiden, daarom 
hebben wij de nogdevolgende bedenkingen/vragen:

2.2.1 Waarurn is dit aangepast van een ‘gesloten grondbalans' naar gesloten 
‘grondbalans en watercompensatie'?

2.2.2 Wie hee4t BiigelHatema opdrachtgegeven om dit aan te passen?
2.2.3 Wat hetekent dit woor het gebied?
2.2.4 Waar in het plangebied wordt de n ieuw genoemde watercom pensatie 

gerealiseerd?

rpefenhtïnp

X PüRina ll,.rjppcn Lindi:Fjppclijk inpissingsphn BügdHajcrna, d.d. E lZ 201E- j.staat 

vcrmclc ccn gesloten grondbalans1.

> Pagina 11, rappen Landschappcll|k inpaisingsplan BügclHajcria, d.d. ZO 413 Z019 ls.cn 
iinRcpaii:niir -5cslc<tcn grondbalansen watcRomponsjiic

2.3 lnpasslng zuidzijde

De oevers worden niet meer hauwer, minimaal 1:2 en ecolognsche inperich“

In rapport Landschappelijk inpassingsplan Diigellla|ema, d.d. 6-12-2OlBstaat vermeld 'De 
huidigesloten aan de zuidzijde van het zonnepark en aan de oostzijde van de zuidpunt 
worden met 2-5 meterverbreed |waiercompensatie van dempingsloot in plangebied 
zo nnepark]. De oevers worden flauwer, min imaal 1:2 en eco kigische ingericht, deze 
paragraaF is echter uit het rapport Landschappelijk inpassiiigsplan BügelMajema d.d. 21-3- 
201@verwi|derd.

Onzes inziens heeft , opverschillende bijeenkomsten 
uangegewen dat er geen draagvlak n wuor een erolugisdne zone, een Faunarand of 
ecologischesloot aan de gehek; west- en noordzijde van hun paardenhouderij. Dit met 
betrekking tot zorgen over overlast van muggen |overbrengen ziekten] en verspreiding van 
onkruiden zoals o.a. Jacobskruiskruid fgiftig|etc. önies inzienswas het een minimale eis van 
hetwaterschap en de provincie daterveel aandachtaan de ecologie wordt besteed en 
volgens het rapport ieMs wordtverheterd. Ilier hechten wij aks aanwonenden ookwaarde 
aan aangexieri alle plannen grote gevolgen hebben gehad en zullen hebben Wüör de 
ecologischewaardein het plangebied.
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> shgina 13, iappcrc Hct Lardschappclijk inpa&slngsplin B<j^clHa|cr'ia.. d.4_ 2ü 03 2fll5 
i^ dc zlr. S-c ocvcrs wcrdcn rijuwcr cn r*iinir i>>J 1.2 cn ecctagkch ingcrlchf ult h#t 
rapport gclatan.

Nnpxning 3uidrr^S*
Hr* ,Trrrwprtifc k'-fif r»r in H» ruklKiJkr ta^^mftnpmpf "r njrwwr* 11 rnr1r' !<i,ï hpvr*^Ft" '. vr^r dr .p^S bih^al|^u^rLu^ fapiM^Wtt<W^h4Mt#M htacUnVMrMUnKh^^ 
hCrVrtd'Sj>4. Öf Kdü^luh rtiJpJsvüJL- Wtji rtÜiCE hM jrVi'i-f.j:b.u4 hirl 2Klfl jSBftrflÉrt. Ejrt LttVf^tIMi 
ran tME*an|ing meteen brpwS* «inerend .yi 5 Int lïmrter m wrco7? tetfrJmetffT'"F wMxewtogi- 
Khedwrtfc*l pn FXgt ff *Dff £f1 *H* nmwri< '7K* fl Jt wr^rnnwrrien n.jywHrftj jw+f-F*fr 13 *o<ir r4- 
trmHt-rrnilnri pwn^rrwikbr.’ h7P lmrrrn 2 ^rl*i lïiqjri 4wn Hnl plm^feiPd Drhff$gt HPtt* *^ 'ln r.i<'.Ty> 
un raE jv<V*sp>A in jin ür fr>.Lil^? uhn da Jutópurt Mfdaii rrtcH J 4 j*Mtf wrtr*wl >>4tatorinprinurtM uri. 
d*msrtjsJMi tapbn^übMsMUHpafKL
Or^'Uffll.'flBpnF MfHTE lll/fl FT^rlftTl T^* %l^h>ir*TH5 0f!"FTigct '.+nFi*i^fJ Rfi krrT^IJIiyCnfXJnrlFn l'fflfl- 
dbotA binAffit ^HC huhlfc Op^ bi*pdMr Q*dhnHtf M> 1^d0rhdr dhe*nd Btn Fr1 rörnpprbmdr huofli<w> 
fiun<g^_udaii orXcu büfrtnMrl ^apliwdS >Uclim Lu^- rvnb ufawaftan Jih hk6dc^rn ircrl #c*: miJud^ 
Lpk=T*.-., EM2ir fliuBjan hun ^ ^ h^wiKp^kin di> & MrtS pCd 2 3 pj/ rutuü U ajun.ttav d« nnMW 
BDflehtt<1 kn^dcrn|i grajlpn^ fiK^bg<M>bcbeffdl Op «1>! hoek fe n#rnie ¥MF wn-^nr br<*-'T^n sb K- 
rpnt TTinld dr^ 4Jp df *W^wd bgde -Tfrrrt- ^^T H^^pHgT v.tn nn^r.^- J hffi^r k'H hh?üi^*w-^p 
ft^m^rt8mlbkr-^ nuirfl ^Hn*wr*- e^ch-Hrt r^* ~r htrv^ ■*■ -jbaVrfi w*'"d*ftfl Ör -jnr"H*ttai*M# 
pJtQ ü| dü LfiuLfvu[lu Mjfi Mrt uil üfi i*fahr*l r*iiJ dc UflpwAuMfafcri J*ar^d&*rfl -.j-i hul 4rtXri

2.4 DwanprafieJZuid

De afmetingenvanhetdwaïsprofiel zijjnaaRgepastvan (435m-Unr5m-3m-4m- 
3>5m-2^3 m| naar (4r5m-lm- 5m-5m-2m-3;i5m-2r3m)

De afmetingen {4,5ni -lin-5m-3rn^rn-3,5m-2_.3- m)van het DwarzprnFielZUID 1 Yermeld in 
het rappart LandsEhapptflipk inpasaingSplan BLigelllajema.. d.d. 6-12-201fl-, zi|n in liet rapycirt 
LandsÉhappelijk inpassitigsplan Bügelllaiemab d.d. 2DHQl-2D19 a.nigepjM! naar (4,5rn-lm- 5nv 
5m-2m-l,5m-2,3mj. Onzes iniientheeft dit verffiaed-elijkte maken met het verdwijnen wjn 
de eccilugBchB oevers. Dnzes ïnïitns moeten de i>evers ergens anderi in het plangebied 
gerealiseerd worden. Daarom hebben wij de voJgende bedenkingen/vragen:

2.4.1 Is het taege3tajn um dexeaFsLand nugcan te passen njdat de 'Verklaring van geen 
bedenkingen^ is afgegeven?

2.4.2 Waarom ïljn de a1mebngen het dwarsprofiel aangepast van {4,5m -1m-5m-3m-4rn- 
3,5ni-2,3 mj naar |4..5m4ni- 5m-5m-2fn-3>5m-2,3m)?

2.4.3 Wie heeft hiervoor opdracht gegeven aan bureau &ugelHaiema?
2.4.4 Waarom worden in het rapportde afmetingen somsmet 'ongeveer' uangegeven 

waardoor het onzes inzienste vrijblijvend s qua hoogte.
2.4.5 Orixes inxiens moeten de hoogtes van de beplantingen niet verme'd staan als 

ongeveer 7 meter hoog maar ah minimaal 7 meter hoog. Als dit te vrijblijvend iï 
dan kunnen wi| als aanwonenden hier later niet op terug komen^ rnotht hetniet 
gerealiseerd worden.
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2.5 Sloot en oevers

De afmetingen van de sloot en oevers zijn aangepastvan (4m-3,5m^m| naar (2r5 
m-3,5m-2mj.

De afmetingen (4m-3,5m-4m) wan de ^lu-ut in het rapport Landschappelijk inpassingsplan 
Eügrlllaiema, d.d. 6-12-2018, iijn in het rapport Landschappelijk inpassingsplan 
EugrlIlajema, d.d. 2<5-03-2D19 aangeperst naar (2,5 m-3,5m-2m|. Oniesiniieris heeft dit 
vermoedelijk te maken rnet het verdwijnen van de ecalagische oevers, daarcim hebben wij de 
volg_ende hedenkingen/vragen:

2.5.1 Waarom iijn draFmetingeri van de slctDt aangepast van |4m-j,5m-4rn| naar{2,5 m- 
2,5m-2mf?

2.5.2 h het tuegestaan om deze afstand nDg aan te parssen nadat de ^Verklaringvan geen 
bedenkingen' isafgegeven?

2.5.2 Onres inziensvoidoen de oeve!H niet meer uan de ecDlpgkthe eisen die het 
waterschap eiste ter compensatie van de te dempen sloat in het plangebied.

2.5.4 Wie heeft hiervuarcipdra^ht gegeven aan bureau Bügelllajema om de oevers aan te 
passen?

TiHtifch^nfl.'

> 3igina 15, rapport Hct Landschappdi|k inpjislnR;plan BQfilH^ima^ djL6 12 2DlH
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> -as:inD 15, nippcrt Hct Landschappelijk mpasslngsplm BMgdHajcr'ia..d.c 2fl 03 2015-

Het rapport Ruimtelijk onderbouwing Energiepark Duurkenakker 
Muntendam_van BügelHajeina is aangepast nadat de gemeenteraad de 
Verklaring van geen Bedenkingen' heeft afgegeven.

Omes inxieiis heeft dugemeenteraad vun Midden-GrOraingen niet op basisvan de |uiste 
gegevens de ‘VerkJarin^vangeen bedenkinger’ afgegeven. Zij hebben dit pp baiis van liet 
rapport Ruimtelijke oriderhouw;rig Cnergiepark Duurkenakkervan Êügelllaiema . d.d. Ü&-12- 
2013 gedaan. Echter het rapport Ruimtelijke onderbouwing Energiepark Duurkenakkervari 
Bügell lajema , d.d. Gbl.2 2ClG is door bureau Bügelllujema aangepast na de afgifte van de 
'Verklaring van geen bedenkingen ‘ duur de gemeenteraad. Voai het huidige Ontwerpbeslui 
omgevingsverguiiriing ligt een aangepaste |nieuwerej verste ter inzage, rappart Ruimtelijke 
anderbauwmg Energtepark Duurkenakker wan Büjelllaierna ,d.d. 31-1-2019, met anzeS. 
in2iens we! degelijk iaken die voer <ins aks bewoners gevolgen hebben.

> Is het tOegeStaAn om het rappart aan le passen nadat de Verklaring van geen 
bedenkingen is aF^egegeren?

^ Wie heeft 8ugellla|ema opdrachtgegeven Dm het rapport aan te passen?
^ Ouxesiniienshaddenwij hieralsaan^anenden wiKiopdehoogternoelenwarden

gebrauht.
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Het Ruimtelijke anderbouwirg Enerpiupark Duurkenakkur is op de ónderataanrdc punten 
aangepast daor bureau RiigelHapema:

3.1 Aanleg wegen en kabels

Op p,rcrn vun het geldende bestemmingsplan geldt een vergunntngplicht veer he? 
janlegp.cn van wegen en kabels.

ln rappurt Ruimtelijke onderbouwing Energiepark Duurkenakkervan Bügelllajerna, d.d. D6- 
12-2018 stand niet ver meld dat ‘op grund van het geldend e berfemm ingsplisn een 
vergunningpliuhtgeldt voor het aanleggen van wegen en kabels'. Deze activiteiten xijn 
derhalve Dukcjnderdeel van de Dmgevings^vergunriing, dexe paragraaf met de 
vergunningplioht istuegevDegd aan het rapport Ruimtelijke anderbuuwirig Energiepark 
Duurkenakkervan Bügelllajema d.d. 21-3-2019. Onies inziens i* niet duidelijkwaarum dit 
abnog is toegevuegd. Daarom hebben we de walgende vragen /bedenkingen:

3.1.1 k het tDegestaan Dm het rappurt aan te passen nadatde ‘Verkhringvan 
geen bedenkingen' i*aFgegegeven?

3.1.2 Wie heeft Bügelliajema Dpdraehtgegewen om hel rappurt aan te passen?
3.1.3 Wat houdt het in dat ap grond van het geldende bestemmingsplan een 

vergunningplicht geldt vöör het aariteggen van wegen en kabeL?
3.1.4 Mueteri hier nog vergunningen vuur aangevraagd worden?
3.1.5 Waarom isdit alsnug aangepast en de vraagisr komen er nogmeer wegen en 

kabets in hel plangebied?

TiJ"hLPfT.'R

> =agina B, rappnrt Rumtcll|kc endcrbouwlng Encr^cpark Juurkcr.ikhcr, BUgclHa|cma
d.d. Dl.J2 2ülB

i>iGr(McwnG4Jwa*G De gemeente Mddcn Cïcvic^efi H wöfnenwre <m mei toepauint van arfihtl 
2,11 M 1, k*l&rt*r ] *jri d rtflPfl r,>^WUn* H ^ltA*nBtfJfeMrir 

*M&i Cm Drr^r.ir>flL.^njur<nnt tCn be'-3C-? »Bn de MtiBtk *W1 «Tl HMVe- 
park voor een c*rk>ie van M jaar.

in ariAri i.ll, lri I. WMier a. sub 1 -an de Wat» ts bepaaM dat «w h« se- 
bfu*t*-i van yronden of bouv*wef*efl in Mri|d nwi. een beHt*^fnmpp4an een 

rMHfi.rm^wrpawr^ k£rt w.Hi>ri wkwrwJ, röen d* KlMW*t n*1. ki flrlJd H 

mrl wn E«de nrtntet1Jke 'Xde*-inf e*- de maLwenns -an hrf bcw j-- een E«- 
de oAfflutajhe Txctracwint bnar.

DMe vulnrte1l>e ondert<^J*>inc ^ee1t l<uktit m de aa?d en dmv&Hf van het 
p4an en de w1|xe waa>^ het ruvnce<1|k ta wmfCfeven.

1 . 2
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>- =*agma lD, rapport Puimicll|ku ordcrbouwlrg Encrgtepark DuLrfacnakkcr 3UgclHajcma 
d.d. 2] Dl 2D13

Dr<fRr*tifTfKuHHMi ÖT pvwrr,r Vtd-drr 'utsr-tnjrn it nnnnnmi an rwn Uwpuun| Y*- ar1lkri 

2.11 ld 1. uA ■ ^idei ] i*i tSf MfeB M&fttrtA| lr vpfaffci aon tfe ia- 

*rita| «■ a^^ntwv.rwiik< U* Shwr w <M WWW T^ *** ±o** 

park «flf wm peraöt w 3ü j*v

Po 1''X-1 *tR he< pWr^e W-m^Tn^j^r pifl «* *rn^***W^kM *w 
Wt ii**W*f' vïFi ^rti +n 4KMi &-W *niriMtlt* r/< ftXTiJiw .j*i Crt*" 
dm Vjn dr '>T^<7r ^rMH-j^j-rir^

ki rrttfl t »J. IW 1, '»w a, w 3 w A Mto ii wpHM d*i *w htt r< 
bru*pi **1 prafen ,>! tXMWfefTk4<i ki StrlJfl rroi «n beU*mnrpa4m M^ 
pnfafriqfr*i^uSW| Uri <ri*V ^hW*d, toA4ri 4# MlbrtCW rW * WhW H 
nwt «^ foede rwnerOM tM0e<wtf en rtr fnat**«H w het oc+kn «<i fM 
ür i'Jr*tcii|hx ondcrWuw*< bcviL

C<rr rurrtc<i|hc mdnhcuwinf ^rHt mrthi rn dr urd «n cnw^r^| v»n hr1. 

pün e*i de -i|rt w&WQp het ruUT«<j;h fa vPfR|eeffMh.

1 .1

L. e « s w 11 i e f

5.2Dijk

De veiligheidEna<m en versterking van de dijk toegevoegd

In rappact Ruirntelijke onderbouwing Energiepark Du'jrkenakter, Biigelllu|trnu rd.d. 03-12- 
2D1Ë.. s-tand de parugrAaF de volgende parjgrjaf nietverme!d ; "Zaab reeds in pUragra3f 2.2. 
vernield houdt het oiitwerpvan hetionnepark rekening meï de vertterkiiig van dedijk langs 
iG. Wildervanckkanaal De veiligheidsnorm van de di|k itvat^gCSCeld op l:10D0 en om 
hieraan te voldoen zal de dijk SD m verbreed worden in westeli|ke rk’hEingT echterdeie 
par3graaF is toegevoegd aan liet rapport Ruimtelijke onderbouwing Lnergiepark 
Duurkenakker BügelMaiema d.d. 21-03-2019.

Omes inziens rs op dit nioment helemaal nDggeen duidelijkheid werde dijkversterking. 
Wethouder J. Qoersma en  hebben ap lS-5-2019 aanwnnenden van 
Duurkenakker tijdens een overleg mondelingmeegedee!d dat ïij rontart hebben opgenomen 
met hetwatersrhap over de dijkversterking/verbreding. Het waterschap heeft hen 
mandeling meegedeeld dat er nög geen project is Dpgestart en het ook nog niet duidelijk is 
op welk termijn dece wordt opgestarl.

Ünzes iiiziensvutiaetdaaromhet plangebied nietaandeveiliglieidsnotmvan l:lDQO, omdat 
het niet xeker is uF de dijk 20 meter wordt verbreed in de westelijke richtingen had de 
pan^raaF daarom niet mogen worden toegevoegd. Daarurn hebben wïj de vozende 
beden kingén/uragfrn:
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3.2.1 ls het toegestaan Dm du paragraafDeveili^heidsnorm van de dijks 
vastyesteld op 1:1000 en Dm hieraan te voldoen ial de dijk 20 m verbreed 
worden in westelijke richting' toe tevoegen nadat de ‘Verkhringvan geen 
bedenkingen* is afgegeven?

3.2.2 Wie heeft bureau BugellIjjema opdracht gegeven Dm het rapport aan te 
passen?

3.2.3 örues iniiens had zin 'De veiligheidsnorm van dedijk isvastgesteld op 
l:10D0 en om hieraan te voldoen ial de dijk 20 m verbreedwurden in 
westelijke richting' niet toegevoegd mogen worden omdat nog helemaal niet 
bekend af en wanneer de dijk versterkt wordt.

3.2.4 Qnxes imieiis is het niet toegestaan dat het college een

omjgEvinawerguriniriRjfgeeft uk er niet aan deveiliHheidsnorm kan warden 
vokljan en is dujrpm hetj;eb>ed nietgeschikt voareeri ioniiepark.

ToeiÏLPf’r.j

> =^gina 2S, rapport R.uimicll|ko nndcrbauwlrg =ncrgwpark DuLriscnakkcr 3dgclHa,cma 
d.d.DM2-201B

4.3

Wartarparasraaf

Cp fclDMl Mf1 MIM^I. 1.1.4 Wi feM taluK HMUtlM* Mftfl*( dW*X H ft 
W<KM^ cp .'MWteJ|he MAA4A tfft MH*n*Wl W ^*ft* ttff*ftM* 
Qnv wiiHFMT4K!M! rtast ftriq vwi ft Mjjr FW^} irtrw< ^ r*9rif" 
nwc ft fHdpn wi hK pjn wa ft 'HRKrLnuxLniv uiuuM, fti nA 
ltfcK'- ^XJ ««t'>-W*1 <" *« K<<**MMW.

rtK n tk Ktartirt>i MHHftf wi ft ^sfmurft niiniMu: 1wi iM pra- 
ft4 ^ vftfflpiH^ Mtamwfl. W*W<^ P^y »* rfi^ffrH*Htftn. il^4fM 
m bvcndriva nfl* ^jnfwfRM>^r J|r npvcüm M r*Hri^w ptanw m 
toTkritT.' kM ^ur^rt4Ki na bnwi M tM'wti<w? nn hR WjNrHft^ 

rtW4«J4r!

0r Ai:r'*i.Ti*^wd4jM'<r vuMV rM ton* 4* rariruiw nn M nnwpwk M 
n'ijng*Ti ta U'hfl frrtLwl luKMVI 4B- p*T>‘»i*n L <S< Wi 4 HJÖ wdft3l |rrifT^r 

*rt H irmit| rrl KL »«tt*M>M ^A<prtW*wHid -tax ft- h(*fttt- WW*i «ai 
■Se n>er^F w Nr1 3Bw^v4 *n ui dv wdrr0v nn ft jjripjr ft 
? S nKM -.F wrfar*dwi [3W u4 l&ra>'fd^f*l ^u vfMun>4|'.

Ad-I*3 *i1^iihi*
T«i Wwï» m hn p>jH- n ft crihrwa4ah ^fmM. Hwnn vtSp ft: ft 
ruwüi# pwKU» vM Ex*fiMU>f H. JüJt hwwaoii iwiHB^i<ft B ft mu- 
14*w««i Jóc* tl ftt*W< *« M< ^tt<HNp
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33 Archeologieen cultuurhistorie.

Trefkans op archeologische waarden aangepast

ln het rapport Ruimtelijke onderhouw ing Energiepark Duurkenakker Bügelllajema, d .d. 
O3-12-2O18 stziac vermeld 'een kansop een lage tot middelhoge treFkans op 
archeologische waarden ' echter in het rapport Ruimtelijke onderbouwing Energiepark 
Duurkenakker Muntendam, d.d. 2H)3-2fll'9 isdit aangepast naar een 'een hoge 
verwachting voor arclieologisclie vondsten vuor het hele plangebied van het zannepark'.

Op grand van de Crfgoedverordeningis archeologisch anderzaek noadiakelijkindien een 
oppervlakte van meer dan 50 m2 en dieper dan 50 cm ten opzkhte van het maaiveld, 
wurdtverstDord.

In het aansluitende plangebied van Gasunie in dezelfde pulder heeFt wel een 
archeologisch vuorunderzoek plaatsgevonden voordat de bouwwerkjaamheden 
begonnen. Gasunie heeFt nauwkeurig in kaart gebracht wat er in de ondergrond 
aanwezig is. Uit deie vondsten blijkt o.a. d at er een kampement uit de Steentijd is 
geweest. Ook de gemeente is vanaf 2Ü1G via de Nieuwsbrief van Gasunie op de hoogte 

gebracht van de bijzondere voridste n i n het gebied.

De toenmalige gemeente Menterwolde heeFt in het bestemmingsptanToelichting Dorpen 
MeriterwoHe op 3Ü-11-2Ü17 vastgesteld |site Gemeente Midden-Groningerij, dat De 
voor Waarde ■ Archeologie aangewezen gronden iijn, behalvevoor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het belioudvan archeologische 
waarden. Bi| de aanvraag van een omgevingsverguriningdie betrekking heeFt op een 
bouwplan met een oppervlakte groter dan 5Ü ml Of dieper roerenvan de bodem dan 30 
um wordt een archeokigisch underxoeksrappurtoverlegd op grond waarvan kan worden 
vastgesteld in hoeverre archeologische waarden wurdenverstoord en ift hoeverre deze 
verstoring aanvaardbaar is.

Volgens het Ontwerpbesluit welke ter inzage ligt punt 3.2 worden er 
midderispanningskabelsaangelegd van delrafoslations naar het inkoopstatiun, meteen 
diepte van ungeveer IDö cm. De overige kabels vari de zonnepanelen naar de 
traFosta*. ons worden ::p ::'im-vet1- 60 Lin diepte ajri;e egJ

0nzes inziens moet er nog een archeologisch onderzoek plaatsvinden omdat de kabelsop 
ongeveer een diepte kumenvan 60 en l-M cm er meerdere traFustations wurden 
gebouwd. Ddaarom hebben wij nog devolgeridevragen:

3.3.1 ls het toegestaan om de treFkansop archeologische waarden aan te passen van 
'een lage tot middelhoge treFkans' naar een' hogeverwachtingvoor 
archeologische vondsten voor het hele plangebied van het zonnepark' nadat de 
‘Verkhringvan geen bedenkingen' isaFgegegeven?

3.3.2 Wie heeFt bureau Ë-ügelHajema opdrachtgegeven om het rapport aan te passen?
3.3.3 Waarom heeft er in het aansluitende ptangebied van Gasuniewel een 

archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden voordat de bouwwerkjaamheden 
begonnen?
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3.3.4 in het Ontwerpbeduit staat vernield djt er nietv&ldaende duidelijk gennaakt 
dat de eveii1uelejrchealcjgEche 7.'ajrden niet verslaard iullen worden duor 
de uan!eg-'an hel iannepark < i.':5-h ,! .- r » ^:n. .*i p<'-.^ •;■» ,r;---.j. -. 
komen en DnderEuektriippDrt worden overlegd voorüjt de 
a:netr.in^L-VL*'/u:ini-in TdK wurde;i verieend en r et va:;:en^ het 
ontwerpbesluit minimaal 3 weken vm;r dunvan/ v;ri dc-
/i i.-r:: rV<- ■ k.1 j.i. r I'.'i: !■ i d-Ji.-r !■■ 1 I: .*vuii/i: ;;r .■■: t; rj-. ::. :»! %? jrd ü : i-.L-l:: :;ib-: 'i 
rjpp:>rt te warden jdripelr.'ir d waarin de arehealpiusche waadde vjn het tr 
verstDreii terrein naar het aardeel wan het calleke in voldoende mate i^. 
WSiteMteld .

1. UH*fl#i<w vin w*rk «M wtrituaffidtfd*rt
2 I Minim**J 3 wwtafn wjpi 4JmrJnq W df g^CfKhwikjjjmh<d(ri rf>^nl fpn dc»J hft bew0egd 

g»j«g flM4fl#UU^ *i<h#Jfrfl*Kfc Iipp>r I* wjrdFH Mn^fl^md wurm #t JiÉ h^MagiK* 
w*iii vJrt hM M F*riEüi«rt ïrjrrm nib hfrl öMd»pl WU1 hrl dulhHJ+ in -üldcprit!» rnW» il 
wMgE5te$d f« wurun tfijkt dx.
- er ■- hM gehwH ^etn anchtfl*&gisc** wawde» Mn*ez^ rq*.

ü« irchrötogiHfre- wJiidtn dotir de verviLXimj wsc oiwwrxrd^ Mwden Qeu3iud «I
éé*i oF FT>ecr ^an dc w4^endta ^oorwurde^ <i jchi w*'tfr oF vrorder- ftfKrfntfi

«n virpJuMing M h<t Irffïfn vjn lrfhra^h* nWrWk*i, wW<to 
#fh44i^Wh4 i*$1fn ln rt* bns!*rr- iurrwra hw>id*n ^hpudfn «F.

=1 4»ri wfp4Ktaing t4rl fevE dörfi .jn jirfhWi*j4^Lh anilr.TLwk ilto mlddrl vffi 
opgrivinflftfl. ot

:■ «n wpikMinfl tf< ww^toen en <?l >*erhj^raheden te irten begeleiden dw e^ 
<faMkundigt up hiE i*mln vui d* 4Jche<diHjKctie rrcmufnenitnx£M«.

3.3.5 öiues iniieiis lï in het Verdrag van Malta zabfgeleg,d dut deze belanden tijdiq 
bij rie planvarmin_g mueten worden betrokken

L.!L*!'.i rjPi i; i.

> ONTWER» OMG = VI VLiStfE HG JNN NG. ter lOHge jnh<ffnurrvnor 2G1B dDD9Z7 Gem 
Middcn Gronlrgcn.
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TóeHchtina 2

y ’afltna 26, rappcrt Ruimtelijke cndertouwing =ncrg>cpark Duurttcnakker 3Ugc<Ha,cma 
d.d. 05 U 2018

«.•
Archeologie en cultuurhistorie

ArcMelofle
Door crxfc*tcMn^ wen he< *v*^a< van MMe |1W| he*Ht Mede*tand rkh 
vwpkft om b«| ruentet^he ptamormtag nadkxAheOpi reM*m| te houden met 
het fvet ndM*ere deei van het cUiuuihhcemch erfgoed. te weten de archeo 
logtKhe «urden M de C'*foed*rt h ge*e^<d hoe «e< archeoiofKche *nd 
pUatvpn en r*htbor? monumenten moet worden omgeg*an H*t tftrw h «m 
dr» S>rUfTtm t>j<ftt b<j de pLann>mrt< 6e betteUon

Hrt pianfrttod heeft voipm dr M*'WW nwh &rvh<ktto* grttrtd door dr 
Rf|todemt voor het Gdhaw4 CH^ed. ven U*r Urt mtodrihcgr itrara .i 
archeotofBchewaarden

Culluvrhi>to<ie
CuDtuehHterte pat o*w de p^chtoOenH van de <eC>uuwde amgemg de Und 
Khappm. tradU*e5 en de «whakn <fte ert*J horen. Undi 1 janwan 2012 B de 
ye<Teente ^tteHjh vrvp<xht «m <atu*nn4<rnche brUngrn mee te wegen wi 
ftormeO>e waagMUden.

> 9«$ma 28, Rulrrtck,kc ondertooLnng Encfglcparti Ouurkcnakker Muntendam d.c. 21 03 
2019

Archeologie en coltuerhlolorio

Ar<*eotofl<e
ftx< eMenHr*< vM het weak^ v*e *HU <tW2i Meh Meoenw nc» 
mplkM om bg n4wwerij*e pU*wrw< rwOMüuHtj» >eMrwg to houdm m* 
*ee r*ee rX*dM<* o*n •*» het cviUMfhHtorBch e*ifDed. te weer* de ^r*vo- 
Mf*Kh< wueden *1 de trf*oedwe< n ^c*eM hoe *et *rheotof*Khe w*e 
*Ue*wv* en ncMtere monuMenten moet wo>drv omyrgMr MH ttrewn n «• 
deae teto^en tt>*o M de o<ww*nMg te beVeWben

hgir» de wwv*KhtvgvwMtdmOMrt «a* <W fnmwve» Mdrn6ronmyrn 
oHdt er een Mgl «ennwMwg voet mheoiofdChr wondtten v«er tet hMe 
.4>ert>rt «er hrt «rrepv»
Op vond wen dr CH^cdWcrerdrwg « a*-_hrr3L^ttcfi cndrroar* nnrwtrmr1>yfc 
rxWn m opper^Mèt» «en rwr dan M) mJ mi tf*prr dan t0 an ton opnc*er 
•ov *et *MweM. «ordi ve*Moord M* *rvto| «vt de atodtg ^n ube4t e* de 
tto^mno HT hrt wOMoopaUfiton a artheato<hch onde*Meh «oottaheOA 
Het «HtMMwtn va* M<neotofhch ondroeeh « *n ocrwa>dt opge*owen w» het 
tatWl <toH/e<< de owgevtottoen><rtog voor het Nmep*h ^aarWfaand aan 
Mt ^tvwven va* <rMhwrvhMOfWtoden M hrt endvvwt w<jrdm «rtfr 
*wvd

CuUuuefti1t4r1t
CuduM*rttorte H* dMrt de ^chtodr*n «on dr <rtwmV om*r**< dr Und 
«naown tradem en de wema*en de e<>| horen $exh 1 ^n>an wiJ n dr •: 
^«neento we<trti0i varp*chi av crthArTmtorhch» hrtargm ww to wrfen M 
'tfvmrtiA* waorti>Atf*
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2.6.2.9. De roeken werden ten tijde van de bomenkap langs de N33 wel 
aangemerkt als beschermde soort en werden onzes inziens ten onrechte 
niet meegenomen in de vergunningaanvragen voor Windpark N33 terwijl 
het in de Wet natuurbescherming een dwingende bepalingen van het 
Europees recht is?

Voor de bomenkap langs de N33 in 2019 werden we geconfronteerd met 
de bewuste verplaatsing van de beschermde roeken kolonie uit de gekapte 
bomen naar de bomen naast de op- en afritten van de N33 ter hoogte van 
ons huis. Er werden rapporten opgesteld en ontheffingen aangevraagd. Op 
onze vragen waarom de roekenkolonie niet in beeld was ten tijde van de 
vergunningverlening van het Windpark 33, terwijl deze kolonie zich midden 
op het Windpark bevond kregen we nooit antwoord. We constateren dat 
er met betrekking tot de roeken procedurefouten zijn gemaakt in de 
aanvragen voor de vergunning voor het Windpark. Onzes inziens is de 
overheid in gebreke gebleven tijdens de Vergunning aanvraag voor 
Windpark N33 in het kader van de Wet natuurbescherming. De 
roekenkolonie langs de N33 werd niet meegenomen in de aanvraag. Er 
heeft geen toets plaatsgevonden ondanks dat er verbodsbepalingen gelden 
en er zijn geen ontheffingen aangevraagd. Er is onzes inziens afgeweken 
van dwingende bepalingen van het Europees recht. Wanneer deze zijn 
gegoten in de vorm van richtlijnen, moeten ze worden omgezet in 
nationaal recht. Hebben ze de vorm van verordeningen, dan zijn ze 
rechtstreeks verbindend. Op het gebied van milieu- en natuurbescherming 
is een groot aantal richtlijnen en zijn enkele verordeningen tot stand 
gekomen. Van deze richtlijnen kan in nationale wetgeving niet worden 
afgeweken, tenzij de richtlijnen zelf voorzien in uitzonderingen of 
afwijkingsmogelijkheden.

2.6.2.10. Combipark Windturbine tussen zonnepanelen.

Nadat het de plannen voor het Windpark al jaren bekend waren werd er 
plotseling een zonnepark onder 2 windturbines gerealiseerd. Er moest 
extra ruimte worden gereserveerd tussen de zonnepanelen voor een 
toegangsweg, voor het reinigen de van windturbines en voor de ijsvorming 
aan windturbines. Echter op onze vragen in de zienswijze of er onderzoek 
was gedaan naar het effect op het geluid van de windturbine boven de 
zonnepanelen is nooit onderzoek geweest. Het blijkt dat harde 
ondergronden geluid extra weerkaatsen. Het bezwaar werd niet 
meegenomen want de vergunning van het Windpark N33 en Zonnepark 
waren afzonderlijk van elkaar niet definitief. Het was van beide plannen 
niet bekend of ze gerealiseerd zouden worden. Dus daar hoefde geen 
onderzoek naar gedaan te worden en kon niet in zienswijzen meegenomen 
worden.
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2.6.2.11. Recht van opstal bij de bouw van een grote fabriek.

Hoe vreemd is het om een gigantische fabriek te bouwen op een terrein 
met een recht van opstal en een tijdelijke agrarische vergunning? Hier een 
recht van opstal op te leggen voor 30 jaar? En daarna dan? Dan wordt het 
hele complex weer afgebroken? Leg dit dan ook vast dat de fabriek over 30 
jaar weer wordt afgebroken. Schept deze beslissing rechten aan andere 
grondeigenaren die in de toekomst grond moeten verkopen voor 
industrie? Houdt dit in de toekomst in een grondeigenaar kan zeggen bij 
een onteigening... vraag eerst maar 30 jaar lang een Recht van Opstal aan 
en dan zien we later wel verder?

2.6.2.12. Sfeerwoningen/molenaars

Bij windpark Delfzijl-Zuid werden woningen die heel dicht op turbines 
staan ‘sfeerwoningen’ genoemd om aan onderzoek en strenge richtlijnen 
te ontkomen. De huizen werden betiteld als bedrijfspanden die nodig zijn 
om het windpark in de gaten te houden. Hoezo? Er zitten camera’s en 
software op de windturbines die de boel constant in de gaten houden. 
Hoeft de overheid deze windboeren/molenaars niet te beschermen tegen 
gezondheidsrisico’s? Als hen deze uitzonderingspositie en 
voorkeursbehandeling wordt toegekend dan vinden we het onrechtmatig 
dat wij geen uitzonderingspositie en voorkeursbehandeling kunnen krijgen 
en om het asbest dak van onze schuur zelf te verwijderen. We tekenen dat 
we in het kader van zelfbescherming instaan voor onze eigen 
gezondheidsrisico’s. Als particulier is het anders niet te betalen, wij krijgen 
geen subsidie en kunnen geen de kosten niet als bedrijfskosten opvoeren.

Dat het rijk na het vaststellen van het inpassingsplan nog van mening is 
veranderd over de noodzaak om de woningen aan te wijzen als 
sfeerwoningen, was voor de Raad van State een teken dat het 
inpassingsplan "in strijd met de vereiste zorgvuldigheid" was voorbereid. 
Het plan werd daarom inderdaad op dit punt vernietigd, maar bleef verder 
in stand werd gesteld. Het schrappen van de onbeschermde status van de 
woningen had geen verdere gevolgen voor het windpark, dat al groen licht 
had voor de bouw.

Onzes inziens is het vreemd dat initiatiefnemers bereid zijn geweest vooraf 
een huisje midden op het Windpark N33 op te kopen omdat de plannen 
anders geen doorgang konden vinden. Dat wisten de initiatiefnemers ten 
tijde van de plannen blijkbaar wel dat deze bewoners te dicht bij de molen 
kwamen te wonen maar dat de initiatiefnemers ook wettelijk 
zelfbescherming nodig hebben dat is blijkbaar geen maas in de wet maar 
wordt toch toegestaan.
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2.7. Onrechtmatig dat de zeggenschap over de eigen omgeving werd ontnomen en vooraf 
onvoldoende onafhankelijke kennis van het gebied is genomen;

Het ministerie van Economische Zaken heeft volgens de Mijnbouwwet zeggenschap over 
de diepe ondergrond maar heeft nu ook de verantwoordelijk voor de milieuaspecten van 
de bovengrondse installaties. We vragen ons af of de plannen vooraf met een 
onvoldoende onpartijdige blik zijn beoordeeld. Onzes inziens was het onrechtmatig, een 
rechtsongelijkheid en in onze ogen onverstandig dat de overheid omwonenden totaal 
buitenspel zette met het toepassen van de rijkscoördinatieregeling en bewoners vooraf 
niet te raadplegen. Hiermee werden de plannen doordrukt en bewoners vooraf niet 
betrokken bij de grote projecten. Hiermee is onzes inziens vooraf onvoldoende 
onafhankelijke kennisgenomen van het gebied. Het was onrechtmatig om alleen in 
gesprek te gaan met grondeigenaren en initiatiefnemers vanwege het feit dat voor deze 
partijen grote financiële eigen belangen hadden en zij in onze ogen niet onafhankelijk 
naar het gebied en plannen keken. Daarnaast was het voor omwonenden het een groot 
nadeel dat op het moment toen zij op de hoogte werden gesteld door overheden allerlei 
toezeggingen waren gedaan aan initiatiefnemers en men bang was voor schadeclaims.

2.7.1. Wethouder had te weinig kennis van het gebied en had een Voorlopige vergunning 
voor Energiepark afgeven zonder dat hij wist dat er mensen woonden.

Ons is nog steeds niet duidelijk hoe in maart 2017 het mogelijk was dat de 
rijkscoördinatieregeling voor Energiepark Duurkenakker een paar dagen nadat de 
vergunning binnen was en de SDE+ subsidie veiliggesteld voor het zonnepark buiten 
toepassing van de rijkscoördinatieregeling werd geplaatst. Deze hele aanvraag was 
niet via de gemeenteraad gelopen... en dat eigenlijk wel gemoeten gaf wethouder 
Borg van de gemeente Midden-Groningen eind november 2017 is de eerste 
bijeenkomst met de bewoners toe... Dat het college van Midden-Groningen bij een 
groot zonnepark in Hoogezand al was teruggefloten door de rechter omdat daar de 
procedures op dezelfde manier verkeerd waren gegaan en bewoners niet waren 
betrokken daar hadden ze schijnbaar totaal niets van geleerd en zich niets van 
aangetrokken, het college was gewoon op dezelfde voet verder gegaan. De rechter 
oordeelde in Hoogezand dat door gaswinning de belangen van omwonenden al 
eerder op ingrijpende wijze waren aangetast.'' Dat de gemeente daar zomaar aan 
voorbij was gegaan noemde de rechtbank 'onacceptabel'. Dat we op Duurkenakker 
Muntendam naast de gaswinning en zoutwinning ook nog midden in de procedures 
zaten van een gigantisch Windpark woog schijnbaar niet mee voor het college. We 
vielen bijna van de stoel toen bleek dat de wethouder niet eens wist dat er ook nog 
gewone burgers op Duurkenakker woonden. De wethouder meldde: “Ik heb het fout 
ingeschat. Dat is een fout van ‘het internet’, we doen tegenwoordig te makkelijk 
vanuit Google Maps...en we gaan niet ter plaatse kijken.” Hij bood zijn excuses aan!
Maar wat hadden wij daaraan, wij vonden het belachelijk en uitermate slecht 
bestuur. Het kwaad was voor ons al geschiet. De wethouder kwam op ons verzoek 
achter zijn bureau vandaan en moest toen hij in onze huizen op Duurkenakker kwam 
toegeven dat een meer dan 50 ha groot zonnepark wel degelijk impact had op ons 
uitzicht en omgeving. Opnieuw bood hij zijn excuses aan maar het was voor ons te 
laat en voor ons van geen enkele waarde. Ook hier waren net als bij het Windpark 
N33 opnieuw veel te veel toezeggingen gedaan aan initiatiefnemers en was er geen 
weg terug.
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2.7.2. Een van de onveiligste plekken van de provincie Groningen

Op het moment dat de plannen werden gepresenteerd en al definitief meldden we 
dat we de keuze voor de locatie van de Stikstoffabriek en Energiepark Duurkenakker 
(miljoenenprojecten) in onze ogen op een van de slechte plekken in de provincie 
Groningen is. Onzes inziens is er vooraf onvoldoende kennisgenomen van het 
plangebied en is één van de slechtste en laagste plekken van de provincie Groningen 
gekozen om de stikstofproductie faciliteit van Gasunie te realiseren. Vanwege 
eerdere overstromingen van het gebied en de grondwaterstand NAP -1,8 meter die 
gelijk is aan de hoogte van het terrein waar de projecten worden gebouwd.
Daarnaast was uit eerdere onderzoeken rond het jaar 2000 al gebleken dat het veel 
te kostbaar (80 miljoen gulden) werd om de polder bouwrijp te maken voor industrie 
omdat deze laag lag en vanwege het dikke veenpakket in de ondergrond.

2.7.3. Zwakke dijk A.G. Wildervanckkanaal

De zwakke dijk van het A.G. Wildervanckkanaal met de fijne zandlaag onder het 
kanaal en een groot risico op piping met als gevolg dat er begin september met een 
4 kilometers lange kostbare dijkverzwaring en verbreding wordt begonnen om het 
risico op een doorbraak te voorkomen en de projecten te beschermen.

Men zou toch verwachten dat uit maatschappelijk oogpunt (landsbelang) ter hoogte 
van de stikstofinstallatie elk risico moet worden vermeden. Onzes inziens konden bij 
een overstroming de stikstof-en procesinstallaties en de ondergrondse 
hoofdtransportleidingen voor aardgas- en stikstoftransportleidingen in de omgeving 
beschadigen. De economische schade door de domino-effecten die hiervan het 
gevolg zullen zijn, kunnen miljoenen euro’s per dag bedragen.

Ter info: Uit onderstaande Beheerprogramma blijkt dat de dijken rond de 
Stikstoffabriek en zonnepark het slechts zijn van het hele beheergebied.

Beheer programma waterschap Hunze en Aa’s 2016

2021

Kwel- en infiltratiekaart van het waterschap Hunze en Aa's ter hoogte van de 

stikstofproductiefaciliteit Stikstoffabriek Gasunie, Energiepark Duurkenakker, 

onderdelen van Stikstofinstallatie Heiligerlee, en 2 Windmolens van Windpark 

N33.
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> Beheer programma waterschap Hunze en Aa’s 2016-2021

Kwel- en infiltratiekaart van het waterschap Hunze en Aa's
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2.7.4. Kade oostzijde kanaal slecht.

Dat de kade en aangrenzende strook aan de oostzijde van het kanaal ter hoogte van 
de nieuwe Stikstoffabriek van Gasunie meer dan 15 jaar niet meer begaanbaar is 
omdat er waarschijnlijk water onder de dijk doorkomt en we er al 15 jaar niet meer 
kunnen hooien op dit perceelgedeelte te drassig is terwijl het perceelgedeelte hoger 
ligt dan de naast gelegen sloot. We weten van de 2 eerdere dijkdoorbraken in de 
jaren 90 en 2001 dat men ontzettend bang is voor de andere oever vanwege de 
zuigende werking bij een dijkdoorbraak. Ook kleurt de dijk aan de west langs het 
Muntendammerdiep tussen Muntendam en Zuidbroek potlood blauw en schijnt 
zwak te zijn. Met de vorige overstromingen liep het water over de spoorlijn de hele 
polder in.

Kadeverbetering A.G. 
Wildervanckkanaal
Versterking van de kade is noodzakelijk, zodat deze de komende 50jaar sterk 

genoeg is.

Planning: augustus 2021 tot oktober 2022

Status: In voorbereiding

In 2021 en 2022 verbeteren wij een gedeelte van de kade langs het 

A.G. Wildervanckkanaal. Dit gebeurtter hoogte van de 
Tussenklappenpolder. De kadevoldoet niet meer aan dejongste 

normen voor veiligheid. Een versterking van de kade is noodzakelijk, 

zodat deze de komende 50 jaar bij hoogwater sterk genoeg is.

Traject
Hettraject loopt vande Meedenerbrugbij Duurkenakkertotde 

bocht naar het Winschoterdiep over een lengte van 3,2 kilometer.

Afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping

De kade is afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping. Bij piping 
stroomt, als gevolg van een drukverschil, (kwel)water door de kade 

heen. Uiteindelijk kunnen door het meevoeren van zand 

tunnelvormige ruimtes ontstaan, die de kering verzwakken. In het 

verleden is gebleken dat er water onder de kade door kan sijpelen 

als er sprake is van hoogwater in het kanaal. Sindsdien controleren 

wede kade in zowel hetvoor-en najaar. Ookligtereen 
calamiteitenplan met beheersmaatregelen klaarwanneerersprake 

is van hoogwater in het kanaal.
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Uitvoering en planning

Waarnodlgwordt de dijkverhoogd en verbreed. Om het risico op 
piplng te verkleinen, wordt over een lengte van 1,6 kilometer de 
huidige kwelsloot langs de kade gedempt en voorll50 meter van 
een drainage voorzien. Op circa 20 meter afstand van de gedempte 
slootwordteen nieuweslootgegraven. Een kwelslootiseen sloot 
aan de binnenzijde van de dijk dletotdoel heeft kwelwater op de 
vangen en aftevoeren. Kwelwaterisgrondwaterdatonderdrukaan 
de oppervlakte uit de bodem komt.

Dewerkzaamheden starten in augustus 2021. Het project zal ïn 
oktober2022 afgerond zijn. Na versterking van de kade voldoet deze 
aan de veiligheidsnormen voorde komende50jaar.

2.7.5. Kostbare extra voorzieningen voor veiligheid

_De slechte staat van de dijk van het A.G. Wildervanckkanaal die de miljoenen 
projecten moet beschermen lekt kwelwater bij een hoge waterstand en werd al eens 
beschermd met zandzakken. Vanwege de slechte en zwakke dijk van het A.G. 
Wildervanckkanaal en verstoorde kanaalbodem met fijne zandlaag onder het A.G. 
Wildervankkanaal moeten er nu achteraf kostbare oplossingen worden aangebracht 
ter hoogte van de Stikstofinstallatie. Er is een 2 km lange betonnen hoge muur van 
1,80 cm hoog om het hele complex aangebracht en in is het complex voorzien van 
waterdichte deuren om de installaties op het complex te beschermen tegen hoog 
water waardoor het project veel duurder zal uitvallen dan vooraf was gepland.

De polder die na het onder boren van het kanaal voor een nieuw aan te leggen buis 
door Gasunie begin jaren 90 doorbrak en zorgde dat in een mum van tijd de hele 
polder onder water stond en onzes inziens had Gasunie als toen gedupeerde hiervan 
op de hoogte moeten zijn.

Vanwege al deze feiten vroegen we ons dan ook ernstig af wie deze miljoenen 
projecten zoals de Stikstoffabriek en zonnepark zou verzekeren zolang de dijk niet is 
versterkt en aan de veiligheidsnormen voldoet en het risico op een dijkdoorbraak 
veel groter is dan andere gebieden?

We hopen dat de projecten binnen de geplande tijd zijn afgerond want we zijn 
onderhand de 5 jaar lange extreme overlast en geklapper van de brug helemaal beu. 
De 3 witte 80 meterhoge torens van de fabriek gemaakt in China die in de afgelopen 
maanden zijn geplaatst staan al te roesten en blijken nu al opnieuw gecoat te 
moeten worden. Ook blijken allerlei andere Chinese apparatuur in de fabriek van 
zeer slechte kwaliteit en afgekeurd te zijn en zal vervangen of gerepareerd moeten 
worden waarvoor inmiddels alweer een ander bedrijf is ingehuurd. Zoals het 
werkwoord misschien wel zegt is haastige spoed, zelden goed. We vragen ons af 
hoe ver het budget zal worden overschreden en hoever dit zal worden vertaald in 
onze energierekening.
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Discussie over 
hoogte muur 
stikstoffabriek

Maij: Dijken moeten met 
alleen mooi, maar ook sterk 
zijn
Van onze correspondent

TAMMOBEISHUIZEN

ZUIDBROEK Dc Gasunic cn watcr 
schap Hunze en Aa's zijn het on
eens hoe de nieuw te bouwen 
stikstoffabriek nabij Zuidbroek 
het beste tegen hoog water be
schermd kan worden.

Hunze en Aas heeft de Gasunie 
geadviseerd om rondom het ter
rein waarop dc fabriek komt ecn 
betonnen muur van 230 meter 
hoog tebouwen. „Dat geeft opba
sis van onze berekeningen dc 
meeste waarborg dat de instaUa- 
tie droog blijft", zegt dagelijks be
stuurder Tjip Ek>uwstra (CU) van 
het waterschap. Volgens Douw 
stra onderschrijven de provincie 
en het ministerie van Economi
sche Zaken en Klimaat het advies 
van hct waterschap. .Hct is dc 
mcest logischc hoogte."

De Gasunie staat volgens 
Douwstra 'iets anders in de dis
cussie'. .,Zij zeggen dat een keer- 
wand van i,6o meter voldoende is 
om dc stikstoffabriek tegen hoog 
water tc beschermen. Ze ruimen 
op hct terrein een plek in voor pa
nelen die bij hoog watcr op dc 
muur geplaatst kunnen worden, 
zodat er ook een hoogte van 2,20 
meter wordt bereikt." Douwstra 
vindt die aanname te simpeL 
„Wie zegt ons dat dc panelen op 
tijd gestapeld kunnen worden? 
Wie zegt ons dat de stikstoffa
briek snel tc bereiken is? We wil
len daarover zekerheid cn hebben 
aangedrongen op een goed proto
col.”

Waterschap Hunze en Aa's 
moet zelf ook nog maatregelen 
ncmcn. Over cen lengte van enke- 
lekik>metcrs moet de dijk van hct 
A.G. Wildervanckkanaal l<*ngs dc 
N33 verstevigd worden. Hct gaat

Waterschap 
en de Gasunie 
bakkeleien over 
6o centimeter

om het deel tussen de spoorbrug 
bij Zuidbroek cn hct Rail Service 
Center Vccndam. „Dat dccl is niet 
stabiel genoeg. Er zou water door
heen kunnen sijpelen. De dijk is 
hoog genoeg, maar moct in dc 
breedte worden verstevigd.”

Douwstra zegt dat het water
schap op dit moment onderzoek 
doet hoe dat het beste kan gebeu
ren. Dc aanpak van dc dijk gaat 
enkele honderdduizenden euro's 
kosten, schat hij.

Hct waterschap zit binnenkort 
weer om tafcl mct dc Gasunic om 
over cen ‘overstromingsbesten- 
digc stikstoffabriek’ tc praten. 
„Wij stellen veiligheid boven al
les. Dc laatste zeventig jaar is de 
aangrenzende Tusscnklappcn- 
poldcr bij Muntendam drie keer 
onder watcr gelopen. We probe
ren tc voorkomen dat zoiets ooit 
weer gebeurt, maar dat ontslaat 
ons niet van de plicht om te waar
borgen dat dc fabrick gccn gevaar 
loopt, als het toch ooit nog mis
gaat."

Dc Gasunie heeft nu geen be
hoefte aan een inhoudelijke dis
cussie. „Wc kunnen ook nog niet 
voorsortcren op waar hct op uit 
draait”, zegt woordvoerder Mi
chiel Bal. „Wc zitten met elkaar 
om tafel en er komen aUcrlei va
rianten voorbij. Gezamenlijk ko
men wc zckcr tot dc bcstc invul- 
Hng.”

Het is de bedoeling dat stikstof- 
fabrick in 2022 operationeel is.

•4au=j«us1992.00:00

'Er wordt in het parlement nogal kritisch gekeken naar 
dijkversterking. Dan ontstaat er wel cens een zekere 
lichtvoetigheid. Moet dat nou, is dat nou wol nodig, zo'n 
dijkverzwaring, vraagt men zich af. Welnu: als op een reLatiefklein 
terrein zoaks in de polder van Menterwolde door een dijkbreuk al 
cen schade kan ontstaan die in de tientallen miljoenen loopt, dan 
kunnen we concluderen dat we niet te lichtvaardig moeten 
omspringen met onze dijken' . zei ze.

Het gat in de dijk Langs het A. G. Wildervanckkanaal was 
gistermorgen vroeg gedicht. Een kwartiertje eerder waren 
militairen van hct Genie Oplcidings Centrum van de Koninklijke 
Landmacht uit Vught erin geslaagd om cen pontonbrug te leggen 
ovcr het kanaal. Die brug was voor hct dichten van dc dijk dus niet 
echt nodig geweest: dat was gro<cndcels al voor elkaar. Maar de 
pontonbrugbcwees gisteren wel zijn nut. zeker omdat vrachtauto's 
cr gebruik van konden maken bij hct verder verstevigen van de 
dijken.

Schade

Dc Gasunic liet gisteren weten niet aansprakclijk gesteld tc willen 
worden voor dc schade, dic gcschat wordt op tientallen miljoenen 
guldens. "Wc hebben ccn opdracht gegeven aan cen aanncmcr. 
Wanneer deze verantwoordelijk is voor schade, dan kunnen wij 
daar toch niet voor opdraaien', aldus woordvoerder Bakker. Hij 
vindt dat er eerst ccn onafhankelijk onderzoek moct komcn naar 
dc exacte oorzaak van de schade.

Loco-commissaris dcr koningin J. van Dijk liet gisteren weten dat 
cr mct cadmium verontreinigd slib in dc polder was. Hct gaat 
volgens hcm om opgebaggcrd slib uit hct A. G. Wildervanckkanaal 
en hct Pckeldcr Hoofddicp. Er ontstond ontrust bij boeren dic 
vreesden dat door dc overstroming dc cadmimum zich ovcr hct 
land zal verspreiden. Maar volgens Van Dijk gaat het om zeer 
geringe hoeveelheden, "niet moer dan in hct overige kanaalwater 
voorkomt’ . Dc provincie blijft cchtcr watermonsters ncmcn.

2.7.6. Kade oostzijde kanaal slecht.

Dat de kade en aangrenzende strook aan de oostzijde van het kanaal ter hoogte van 
de nieuwe Stikstoffabriek van Gal meer dan 15 jaar niet meer begaanbaar is omdat 
er waarschijnlijk water onder de dijk doorkomt en we er al 15 jaar niet meer kunnen 
hooien op dit perceelgedeelte te drassig is terwijl het perceelgedeelte veel hoger ligt 
dan de naast gelegen sloot. We weten van de 2 eerdere dijkdoorbraken in de jaren 
90 en 2001 dat men ontzettend bang is voor de andere oever vanwege de zuigende 
werking bij een dijkdoorbraak. Ook kleurt de dijk langs het Muntendammerdiep 
potlood blauw en schijnt zwak te zijn.
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2.7.7. Netwerkproblemen

Ook zou je moeten verwachten dat de Nederlandse Rijksoverheid voor het verlenen 
van de SDE+ subsidie vooraf had gekeken of het netwerk is berekend op toevoeging 
van een project. Netwerkexploitanten hebben de verplichting om elektriciteit aan te 
sluiten en te vervoeren. Ook als er congestie een groot probleem is wat aannemelijk 
is in Noord-Nederland, omdat hernieuwbare energie in dunbevolkte gebieden wordt 
gerealiseerd waar een klein netwerk ligt. Dat er toevallig een van de grootste 
verdeelstation aan de oostkant van het dorp ligt, dat momenteel gigantisch wordt 
uitgebreid.

Er waren afgelopen zomer in Muntendam problemen met de levering van stroom, 
opgewekt met zonnepanelen door particulieren. Netbeheerder Enexis heeft bij de 
woningen waar dit speelt een meter geplaatst om dit probleem te monitoren. 
Andere bewoners in deze straten kunnen kijken of bij hen ook de omvormer op nul 
springt en er geen stroom wordt geleverd aan het net. Dit gebeurt vooral met veel 
zon en wanneer de zon van achter een wolk tevoorschijn komt. “Het vervangen van 
een kabel voor een dikkere naar de transformator kost volgende gedupeerde 
Muntendammer 40 tot 45.000 euro. Bij goede weersomstandigheden wekken 
zonnepanelen veel elektriciteit op. De niet verbruikte stroom wordt terug geleverd 
aan het energienet. Als er relatief veel zonnepanelen in uw buurt zijn, kan dit leiden 
tot spanningsproblemen. Hoe zuur voor deze straten dat inderdaad Energiepark 
Duurkenakker in de buurt ligt.

'Problemen met levering stroom opgewekt 
met zonnepanelen'

Er zijn in Muntendam problemen met de levering van stroom, opgewekt met zonnepanelen. 
Netbeheerder Enexis heeft bij de woningen waar dit speelt - Bovenweg en Reiger - een meter 
geplaatst om dit probleem te monitoren. Dit zegt een gedupeerde, wiens naam bekend is bij 
Menfen*ttfdein/o. "Andere bewoners in deze straten kunnen kijken of bij hen ook de omvormer o| 
nul springt."

Hj vervc'gtz'jn .em>al: "En ergeen st'oorr Aordtgele.er 
.vanneerdezon .anachte'een Aoiktevoorscbjnkomt.'

Dikkere

Het vervangen van een kabe voor een cikkere naar de trs 
Muntendammen 40. tct 45.030 euro. Altnans, dat vertelde

ln de buurt

Een zoektochtcc nternet e/erthet .oigende :c: E. goet 
veel eletaridtert op. De n et verbruikte st'oom wordt teruj 
zonnepanelen in uw buur zijn, kan dit leiden tot spanninj

Klik T enleesallesover
Menterwolde.info Magazine, editie 4
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2.8. Ondanks stapeling van 4 grote energieprojecten krijgt het gebied een tijdelijke agrarische 
vergunning voor 30 jaar.

Wij vinden het onrechtmatig en zeer nadelig voor ons als aanwonenden dat vanwege de 
stapeling van 4 grote, onder de rijkscoördinatieregeling vallende projecten en de 
Transitieweg zijn vergund in strijd met het bestemmingsplan en het voorbereidingsbesluit. 
We vinden het onrechtmatig dat het bestemmingsplan ten noorden van Duurkenakker niet 
wordt gewijzigd van agrarisch naar een industriebestemming ondanks de stapeling van 4 
grote energietransitie projecten. Het zijn 4 grote overlappende projecten waarmee het 
gebied niet meer voldoet aan een agrarisch bestemmingsplan. Er wordt een gigantische 
Stikstoffabriek met 3 hoge torens gebouwd, er is een glanzende massa van 43 ha 
zonnepanelen met daartussen witte transformatiehuisjes aangelegd. Daartussen en direct 
daarnaast staan 2 windturbines van Windpark N33. Er is een nieuwe brede 2 km lange 
(Transitie)weg aangelegd ontsloten in de Duurkenakker om Rijksweg N33 te kunnen 
bereiken. De dijk van het A.G. Wildervanckkanaal moet 20 meter worden verbreed.

Er is nagenoeg geen agrarische hoofdactiviteiten meer mogelijk, de natuurwaarden zijn 
grotendeels verdwenen. Het gebied heeft een industriële uitstraling gekregen. De vlakte 
met 44 ha zonnepanelen heeft sinds de aanleg voor een grotendeels onder water gestaan.

Nu het bestemmingsplan niet wordt gewijzigd van agrarisch naar industrie en het gebied 
een tijdelijke agrarische bestemming krijgt voor 30 jaar vindt de gemeente het geen 
ontwikkelingen. Nu het gebied een agrarische bestemming behoudt had het gebied ter 
hoogte van Cluster 1 te Meeden/Muntendam (75% van het park) door de Provincie 
Groningen nooit mogen worden aangewezen als zoekgebied voor windmolens vanwege 
het feit dat Cluster 1 niet aan industriebestemming grenst maar aan een tijdelijke 
agrarische bestemming voor 30 jaar.

Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een 
geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat 
een voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik 
gemaakt van een nogal exotische constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" 
deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 
2021. Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van 
een planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor 
is eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum 
gebaseerd is, dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te 
garanderen. Binnen 5 jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de 
overheid over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hoger te 
maken.

Hoe onrechtmatig is het als de gemeente het geen ontwikkelingen en veranderingen vindt 
en het bestemmingsplan niet wordt gewijzigd maar de naam gaf aan de nieuwe weg die in 
onze straat Duurkenakker werd ontsloten ten behoeve van de 4 projecten met de naam 
‘Transitieweg’? Voor ons een heel toepasselijk naam namelijk daarmee is definitief de 
transitie gemaakt van landelijke omgeving naar een industriële omgeving, zonder dat het 
gebied een officiële industriële bestemming heeft gekregen. De gemeente komt zonder 
wijziging van bestemmingplan onder haar jaren geleden gedane belofte uit dat mochten er 
ontwikkelingen komen ten noorden van Duurkenakker dan is het niet meer leefbaar op 
Duurkenakker en destijds woorden; “U woont hier geen 5 jaar meer”.
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De gemeente Midden-Groningen vindt het geen ontwikkelingen. Gasunie spreekt over 
een ‘nieuwe aanblik’ met drie grote kolommen van 65 meter hoogte die het meest in 
het oog springen! De Tusschenklappenpolder ten westen van de spoorlijn Veendam- 
Zuidbroek met het zonnepark en de windturbines van Windpark N33. Ter hoogte van 
de rode stip bevindt zich Duurkenakker. Daarachter bevindt zich de containerterminal 
en het douanekantoor en andere opslag.

2.8.1. Windpark N33 grenst voor 75% van niet aan een industriebestemming en had 
hiermee nooit als zoekgebied voor windmolens mogen worden aangewezen.

Geen wijziging van het bestemmingsplan van agrarisch naar een industrie 
bestemmingsplan maar een tijdelijke agrarische bestemming voor 30 jaar betekend 
dat 75% van het Windpark N33 (cluster 1) van Windpark N33 niet grenst aan 
industriegebied. Hiermee had het in het verleden nooit mogen worden aangewezen 
als grenzend aan industrie terwijl het in 2009 de uitdrukkelijke eis was van de 
Provincie Groningen.
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2.8.1.1. Gebied had nooit aangewezen mogen worden als zoekgebied voor 
windmolens omdat het niet grensde aan een industriebestemming.

Hoe onrechtmatig was het dat de gemeente Menterwolde rond het jaar 
2000 geen signalen afgaf aan de provincie dat het gebied niet geschikt was 
als industriebestemming en het Windpark N33 hiermee nooit had mogen 
worden aangewezen als grenzend aan industrie bestemming en als 
zoekgebied voor een windpark? Recentelijke lazen we in de notulen van 
gemeente Menterwolde uit het jaar 2001 dat al bekend was dat het RSCG

geen plannen meer had om het gebied verder uit te breiden ten noorden 
van Duurkenakker. Dat hier de provincie en een initiatiefnemer van 
Windpark N33 daarvan op de hoogte waren, maar beiden desondanks al 
die jaren volhielden dat het gebied grensde aan een industriebestemming 
terwijl de kans nihil was dat dit ooit nog zou gaan gebeuren.

Bron: Algemene beschouwingen 2001 Gemeente Menterwolde

Beantwoording Algcmcne bcKtou*mgcn 2001 «7« /^>M.~.,
^rr Ktenterwo4dt

van een rotonde kruising DuurkenakkerXpoorhavenweg Daarbij is aan de gemeente de 
boerderij/veehouderij met landerijen van de Ja. Van Oosten meerdere keren aangeboden.

Telkenmale is hierop van de zijde van de gemeente terughoudend gereageerd vanwege de 
wetenschap dat de noodzaak tot verdere ontwikkeling van het gebied ten noorden van 
Duurkenakker door de stagnerende ontwikkeling van RSCG niet meer aanwezig was. Zelfs is 
hierover op initiatief van ons college halverwege dit jaar bestuurlijk overleg gevoerd met 
gedeputeerde Calon.
Door deze voorkennis kon zich tijdens het laatste werkbezoek aan RSCG een interessante 
discussie ontwikkelen tussen een delegatie van ons college en de directie van RSCG.
Het college heeft derhalve wel degelijk geanticipeerd op de verontruste signalen aangaande het 
RSCG door niet over te gaan tot verdergaande onderhandelingen inzake aankoop en 
ontwikkeling van terreinen ten noorden van Duurkenakker ondanks sterke aandrang van de 
provincie, rijksvertegen-woordigingen en ook de gemeente Veendam

2.8.1.2. Onrechtmatig dat Provincie gebied aanwees als liggend aan 
industriebestemming.

Hoe onrechtmatig is het dat Gedeputeerde Staten van Groningen 
windmolens als elektriciteitsfabrieken zag en vond dat ze thuishoorden op 
of nabij industrieterreinen en nu achteraf blijkt dat het aangrenzende 
gebied een agrarische bestemming houdt?

De Provincie wist dat het gebied niet grenzend was aan industrieterrein 
omdat de gemeente Menterwolde na een uitgebreid grondonderzoek al 
constateerde dat de ontwikkeling van de polder op -1,8 NAP en hiermee 
industriegebied Veenwolde ten noorden van Duurkenakker van de baan 
was vanwege de laag gelegen polder en het dikke veenpakket in de 
ondergrond waardoor het veel te kostbaar zou worden om het gebied op 
te hogen en bouwrijp te maken voor industrie. Men sprak in het jaar 2000 
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over een paar honderd miljoen gulden om het terrein bouwrijp te maken. 
Het gebied had hiermee nooit aangewezen mogen worden als zoekgebied 
voor windmolens.

De huidige werkzaamheden hebben dit inmiddels en achteraf bevestigd 
vanwege het feit dat in 2019 alleen voor de weg en terrein van de 
stikstoffabriek meer dan een jaarlang zand en puinauto’s af en aan hebben 
gereden over Duurkenakker en over de Meedenerbrug denderden om een 
klein oppervlakte van de polder ter hoogte van de Stikstoffabriek en de 
nieuwe weg op te hogen en bouwrijp te maken. Daarnaast heeft Gasunie 
uit de onderlaag ten noorden van de fabriek nog veel extra fijn zand 
gewonnen om het terrein ter hoogte van de fabriek bouwrijp te maken en 
op deze manier een natuurterrein kunnen creeren gecreeerd ter 
compensatie voor het verdwijnen van de natuurwaarden en sloten als 
gevolg van de bouw van de Stikstoffabriek.

Ter info: Artikel: Dagblad van het Noorden, d.d. 17-6-2000
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2.8.1.3. Tijdelijke agrarische bestemming is onrechtmatig ten opzichte van andere
initiatiefnemers

Hoe onrechtmatig was het ten opzichte van overige initiatiefnemers van 
windparken begin jaren 2000 in de provincie Groningen. Deze 
initiatiefnemers die rond het jaar 2000 kosten hebben gemaakt om 
plannen te ontwikkelen voor windparken in hun directe omgeving en 
afgewezen werden op het feit dat hun gebied niet voldeed omdat deze niet 
grensde aan een industrieterrein? Ze voldeden niet aan de uitdrukkelijke 
eis van de Provincie Groningen ‘grenzend aan industrie’, om aangewezen 
te worden als zoekgebied voor windmolens.

Hoe onrechtmatig is het ten opzichte van deze initiatiefnemers geweest 
dat gedeputeerde  al die jaren bleef volhouden dat Cluster 1 van 
Windpark N33 geschikt was voor een windpark vanwege het feit dat het 
grenzend was aan een industrie bestemming terwijl hij wist dat het gebied 
niet geschikt was voor industrie? Kunnen deze voormalige initiatiefnemers 
alsnog een schadeclaim indienen bij de gemeente of provincie omdat hen 
destijds 'bewust' een kans is ontnomen en ze onterecht buitenspel zijn 
gezet en kosten hebben gemaakt?

Ter info: Publicatie Provincie Groningen, 27-4-2009

groningen __________________________

Home • Actueel . Nteuw$

Gedeputeerde Staten stelt defintief Provinciaal 
Omgevingsplan vast 
ö 27april2009

Vandaag heeft het coltege van Gedeputeerde Staten (GS) het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en 
bijhorende stukken definitief vastgesteld. Hierin zijn de reacties die binnen zijn gekomen in de 
inspraakperiode meegenomen. In het POP staat het voorgenomen beteid van het college van GS voor de 
teefomgeving in de provincie. Belangrijke onderwerpen zijn de bescherming van de karakteristieken van 
het Groninger hndschap, ruimte voor ontwikkeling, teefbaarheid op het platteUnd en duurzame energie. 
De finate beslissing over het POP en de bijbehorende stukken ligt nu bij Provinciate Staten. Op 20 mei 
2009 behandelen zij het in de Commissievergadering Omgeving en Milieu en op 17 juni 2009 in de 
Statenvergadering.

Het nieuwe POP maakt ontwikkeling en vooruitgang mogelijk, maar het behouden van karakteristieken 
en zuinig omgaan met ruimte staan ook centraal. Daarom bepaalt de provincie samen met gemeenten of 
nieuwe bedrijventerreinen wel écht nodig zijn. Revitalisering biedt een goede optossing.

Windmolens
Om het landschap te beschermen, concentreren GS de productie van windenergie in een drietal 
windturbineparken: in de Eemshaven. bij Delfzijl en langs de N33. Hier zijn veel reacties op 
binnengekomen. Hoewel het college hier alle begrip voor heeft, is ze van mening dat het van provinciaal 
belang is de windmolens te concentreren in de genoemde gebieden. GS zien windmolens als 
‘etektriciteitsfabrieken’. en vinden daarom dat ze thuis horen op of nabij een industrieterrein.
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Dagblad van het Noorden. 31 mei 2002. blz.25

Tegenwind hindert voorvechters windmolens
Door Martin de Bruin

GRONiNCEN ■ Ruim 3300 huis
houdens zouden ze van 
schone stroom kunnen voor
zien en misschien wel meer. 
Tenminste a!s cr voor dc deel
nemers binnen het Platform 
Windenergie Noord|PWN) lo
caties voor windmolenpar
ken in de provincie Gronin
gen beschikbaar zouden ko
men. Endaarwringt noujuist 
de schoen. Het provinciebe
stuur wil slechts parken toe
staan in de Eemshaven. Delf
zijl cn langs de N33 bij Men- 
terwolde ofVeendam.

"De N33 zou ecn mogelijk
heid kunnen zijn. Maar dan 
moeten we snel bij de voorbe
reiding van de plannen wor
den betrokken", zegt me
vrouw A.M. den Hertog na
mens hct PWN.

De Eemshaven en Delfzijl 
vallen af. "Grond is macht in 
dit geval. De grond is eigen
dom van Groningen Seaports, 
dat zakelijke afspraken met 
Esscnt cn Koop heeft ge
maakt over het gebniik van 
de grond. Wij zouden wcl 
kunnen deelnemen in deze 
parken, maar dan alleen in de 
vorm van aandelen. En dat is 
voor ons niet aantrekkelijk. 
Wij willen noujuist een eigen

Het Platform Windenergie Noord wil meer locaties voor windmofcnparken zoals dic al zijn 
gerealiseerd ln de Eemshaven. foto:ArchiefOvhN

park exploiteren. Om stroom 
te verkopen."

Overdc plaatsing van wind
molens wordt al sinds de sta
tenverkiezingen van driejaar 
geleden een heftige discussie 
gevoerd. PvdA-gcdcputceixle 
Marc Calon vindt het foeile- 
lijkcdingcn dic nict passen in 
het Groninger landschap.

Daarom mogen ze maar op 
ccn beperkt aantal plaatsen 
worden opgericht. Een poli
tieke minderheid cn dc 15 
deelnemers in het PWN zijn 
een volstrekt andere mening 
toegedaan.

Het PWN heeft een simpele 
wcns. Als cr gocdc plannen 
worden gesmeed voor de op

richting van windmolenpar
ken zou de provincie daaraan 
mee moctcn mccwcrken. "In 
ons geval, maar ook voor vcel 
andere bocrcn geldt dat wind
energie een tweede bedrijfs
tak is. Mede op verzoek van 
Calon hebben we onze krach
ten gebundeld. Maar het is 
ronduit teleurstellend dat er

niets mct onze inbrengwordt 
gedaan. Wij hebben know 
how, bezitten ook grond. Al
leen op de verkeerde plaats, 
waar de oprichting van par
ken niet is toegestaan."

De provincie Groningen 
vcrplicntte zich vorigjaar om 
indetoekomst 165 megawatt 
aan windenergie te leveren. 
De verwachting van het pro
vinciebestuur is dat dic capa
citeit in de Eemshaven. Delf
zijl cn Lxngs de N33 kan wor
den opgewekt. Het PWN wil 
daar nict mec volstaan. "Er 
ligt bijvoorbeeld een uitge
werkt ptan voor de oprich
ting van een park bij l’ekela. 
De initiatiefnemers en de ge
meente zijn het al lang eens. 
Maar de provincie blijft 
dwarsliggen. Op dic manier 
worden onze mogelijkheden 
wcl heel crg beperkt’, meent 
mevrouw Den Hertog.

Dc woordvoerster van hct 
PWN wil komende vergade
ringen op hct provinciehuis 
aangrijpen om de opvattin
gen van het platform nog
maals onder de aandacht te 
brengen. Maar erg hoopvol is 
ze niet. "Er ligt een concreet 
aanbod van ons om met pro
vincie cn bct rokken gemeen
ten te onderhandelen. Helaas 
is daar tot nog toe niet op ge
reageerd."

Dagblad van het Noorden, 25 juli 2002, blz.9

Windmolens langs A7 of 
Van Starkenborghkanaal
DoorMartinde Bruin

GRONINCEN/lEEK ■ l.OCatieS langs de snelweg A7 (Gronin- gen-Drachten) en het Van Starkenborghkanaal lenen zich goed voor de plaatsing van windmolens. Dat zegt Evert van Vliet, woordvoerder van de Lokale Agenda 21 in Leek, de club waarin de gemeente en maatschappelijke organisaties deelnemen om het milieu zo goed mogelijk tedienen.Van Vliet denkt aan de plaatsing van elf molens met een capaciteit van elk 1,8 megawatt. "Die leveren voldoende energie om in 10 procent van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik in de vier Westerkwartier-gemeen- ten te voorzien.” Vau Vliet voert vandaag opnieuw overleg met het Platform Windenergie Noord. Dat is een belangenorganisatie die zich beijvert voor de bouw van windmolens en de deelname 

van boeren of particulieren in windmolenparken.Inzet van het onderhoud is deelname in een windmolenpark in de Eemshaven, een van de drie locaties waar de provincie de bouw van windmolens wil toestaan. De andere twee zijn een industrieterrein bij Delfzijl en langs de N33 bij Menterwolde. De woordvoerder van de Lokale Agenda 21 heeftgoede hoop dat hij en het Platform er uitkomen. Maar dat biedt nog geen uitzicht op feitelijke deelname in het windmolenpark in de Eemshaven, dat wordt geëxploiteerd door Essent, hetenergiebedrijf dat beslist over deelname van derden.Het stoort Van Vliet dat gedeputeerde Marc Calon zo’n stringent windmolenbeleid voert en organisaties zoals de Lokale Agenda 21 voortdurend verwijst naar het Platform Windenergie Noord.

"Geef ons dan ook de gelegenheid om in een windmolenpark deel te nemen. Als je de gedeputeerde daarover aanspreekt, geeft hij echter niet thuis. Over participatie gaat hij niet, zegt hij dan. Dat is uitermate flauw."
PROVINCIAAL BELEID

De bouw van windmolenparken 
isvastgelegd in het Provinciaal 
Omgevings Plan (POP), het plan 
waarin precies staat beschreven 
waar woningbouw is toegestaan 
en waar bijvoorbeeld bedrijven
terreinen mogen worden aange
legd. Gedeputeerde Calon is uit 
landschappelijke overwegi ngen 
tegen de bouw van windmolens. 
Zestaan alseen vlagop een mod
derschuit, vindt hij. Van Vliet 
meent dat het POP moet worden 
aangepast als het Platform Wind
energie Noord geen voet aan de 
grond krijgt in de Eemshaven.
"Zodat wij molens in het Wester- 
kwartier kunnen plaatsen."
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Nieuwsblad van het Noorden, 24 november 2000. blz.10

Groningen wil alleen 
nog windmolens 

toestaan langs N33
Groningen - De provincie 
Groningen weigert mcete wer
ken aan de oprichting van 
windmolenparken in de ge
meenten Pekela en Spijk. Erjs 
alken ruimte voor zulke par- 
kcn op het industrieterrein in 
Delfzijl, de Eemshavcn en bij 
Lauwcrsoog. Of cr nog een 
vierde park bijkomt hangt vol
gens vcrantwoordelijkgedcpu- 
teerde M. Calon (PvdA) af van 
de gemeenten Veendam en 
McnterwoLde. Als zij hun be
s te m m i n gS plannen w il len aa ii- 
pa$sen is er langs de N33 een 
mogelijkheid voor de bouw 
va n ee n wi nd m öte npark.

Calon zei dat in de staten
commissie Ruimte en Groen 
die discussieerde over het Pro
vinciale Omge vi ngs Pl a n (POP). 
De vergadering werd door dc 
voorvechters van windmolens 
aangcgicpcn om opnieuw cen 
pleidooi tc houden voor cen 
ruimer beleid. Maar Calon, ge
steund door de collegepar
tijen, is onvermurwbaar. 
Windmolens zijn in zijn bele
ving [<jeileltjkedingen, die de
toneren in het Groningerland- 
schap en daarom thuishoren 
op bedrijventerreinen, 

in beeld
Voor de ptaatsingvan windmo
lens waren dc Eemshavcn, Laii- 
wcrsoog en DelIzijlal langer in 
beeld. Do gedeputeerde keek 
OOk naar leek en Hoogezand 
(langs de A7) en een locatie bij 
de Avcbe-vcstiging in TcrApel- 
kanaal. Maar dc betrekken ge

meentebesturen toonden zich 
niet erg ent hou siast. Of dat ook 
geldt voor Veendam en Men- 
terwulde is niet duidelijk. Ca
lon beetï uiL de kiatste contac
ten begrepen dat beide ge
meenten er misschien [ochwel 
voor voelen, nadat zij zich eer
der afwijzend hadden ppge- 
stcEd,

Dc gedeputeerde staat niet 
onwelwillend tegenover een 
suggestie van heL WD-s1alen- 
lid F. van Kammen om een tm- 
afhankelijke bemiddelaar te 
zoeken, die er voor moet zor
gen dat iedereen die wil dceb 
nemen in windmolenparken 
ook aan de bak komt. Met 
name dc participatie van parti- 
CLtiicrcn in de parken levert in 
dc praktijk nogal wat proble
men pp. Dë bemiddelaar die 
Van Kammen voorstelt, moet 
een oplossing bedenken voor 
de problemen, waar statenle
den bij elke nieuwe discussie 
over windmolens mee worden 
geconfronteerd.
Discussie
In politieke zin leverde het de
bat over het POP wemigverras- 
singen op. De bijna perma
nente discussie tussen het CDA 
en de PvdA over bouwen in 
kleine dorpen bleef deze keer 
achterwege. Wel maakte colle
gepartij VVD opnieuw duide
lijk dat zij twijfelt ofde plan
nen van Calon om gemeenten 
te dwingen aandacht te beste
den aan dc kwaliteit van bouw
plannen, wcl haalbaar zijn.
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2.8.1.4. Geluidszone van de Stikstoffabriek?

Hoe onrechtmatig zou het zijn als het gebied ter hoogte van oude 
crossbaan in Zuidbroek waar recentelijk zonnepark Sunbrouck is 
gerealiseerd werd bedoeld als het bedrijventerrein t.o.v. het windpark 
N33. Dit aangewezen bedrijventerrein dat sinds de ontwikkeling rond 1980 
dienstdeed als crossbaan wordt nu aangewezen als bedrijventerrein terwijl 
het nooit die functie heeft gehad. Er werden op dit bedrijventerrein begin 
jaren 90 incidenteel autospeedwaywedstrijden gehouden en het heeft in al 
die 40 jaar nooit de functie van bedrijventerrein gehad. De aan- en afvoer 
van vrachtverkeer vanaf dit gebied had dwars door de langgerekte smalle 
straat met veel verkeer en fietsers van het dorp Zuidbroek moeten 
plaatsvinden om de A7 te kunnen bereiken en was daarom niet geschikt als 
bedrijventerrein. De gemeente Menterwolde heeft in 1996 in Zuidbroek 
een nieuw groot bedrijventerrein ‘De Gouden Driehoek’ gerealiseerd met 
directe ontsluiting op de A7 ten noorden van het Winschoterdiep waar 
nadien allerlei bedrijven zich hebben gevestigd. Hoe onrechtmatig zou het 
zijn als dit kleine stukje oude crossbaan dient als geluidszone voor de 
Stikstoffabriek en de plek waar Windpark N33 aansluiting vindt aan 
bedrijventerrein terwijl de Stikstoffabriek met opstalrecht wordt gebouwd 
met een Tijdelijke agrarische bestemming?

2.8.2. Grond is landbouwkundig niet in gebruik volgens Nederlandse (RVO) en EU- 
richtlijnen

Hoe onrechtmatig is het om een hele polder op te offeren aan grote energietransitie 
projecten met een fabriek en brede toegangsweg en toch een tijdelijke agrarische 
bestemming te geven terwijl in dit gebied minimaal 30 jaar lang geen enkele 
agrarisch hoofdactiviteit mogelijk is en de grond onder de panelen grotendeels 
onder water staan

2.8.2.1. Hoe vreemd is het dat RVO (Ministerie van Economische Zaken) zelf 
beheerder is voor de RVO Referentielaag. De laag waarin alle Nederlandse 
landbouwgrond wordt geregistreerd die voldoet aan de Nederlandse en 
Europese eisen voor landbouwgrond. Op basis van deze laag verstrekt RVO 
de Europese landbouwsubsidies aan de hand van betalingsrechten 
uitgekeerd en wordt de Nederlandse mestgebruikersruimte bepaald. Ook 
het idee om geiten of schapen het gras onder de panelen kort te laten 
houden, maakt het geen landbouwgrond. Het is dan in de ogen van RVO 
nog onproductieve grond gelijk aan natuurgronden. Terwijl wij hebben 
moeten constateren dat bijna de helft van de ondergrond vanaf het begin 
grotendeels onder water stond. De percelen onder de 4 energietransitie 
projecten zijn door RVO GEO recentelijk op ‘Geen landbouwgrond’ gezet 
vanwege het feit dat deze gronden niet meer voldoen aan de RVO-eisen 
van landbouwgrond. Landbouwgrond voldoet volgens RVO-eisen niet aan 
landbouwgrond als er zonneparken, windturbines, wegen en bouwwerken 
zijn geplaatst. Daarnaast worden andere gronden die 2 jaar lang niet in 
goede landbouwkundige condities worden gehouden uit de RVO
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referentielaag verwijderd en wordt het label landbouwgrond eraf gehaald 
en krijgt de grond het label “Geen landbouwgrond”. Juridisch vreemd dat 
gronden ter hoogte van de projecten 30 jaar lang wel onder een tijdelijke 
agrarische bestemming vallen.

2.8.2.2. Hoe vreemd is het dat in een artikel van van 1-8-2017, uit 
vakblad de Boerderij in het artikel ‘Valkuilen van zonneparken’ 
landeigenaren worden gewezen op het feit dat er rekening moet worden 
gehouden dat het bodemleven en het gehalte organische stof van de grond 
onder de panelen sterk terugloopt door gebrek aan zon. Het duurt zeker 
twee tot drie jaar nadat het zonnepark verwijderd is, voordat de grond 
weer echt inzetbaar is als landbouwgrond.
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2.8.3. Tot de ondergrond van zonneparken moet WOZ-waarde betrokken worden.

Hoe onrechtmatig en juridisch vreemd is het dat de ondergrond van zonneparken tot 
de WOZ-waarde betrokken moet worden maar desondanks het gebied een tijdelijke 
agrarische vergunning krijgt terwijl het hele gebied is volgebouwd met stellages, 
zonnepanelen en transformatorhuisjes. Hoe onrechtmatig is het dat de 
Waarderingskamer, die de gemeenten controleert en beoordeelt op de uitvoering 
van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ), hier het volgende over zegt: 
‘Zonneparken zijn in het algemeen een samenstel van gebouwde en ongebouwde 
eigendommen. Tot het zonnepark behoort dus ook de grond waarop het zonnepark 
is geplaatst.’ De ondergrond van de bouwwerken moet in ieder geval in de WOZ- 
waarde betrokken worden. Ook de bouwwerken en installaties waaruit het 
zonnepark bestaat zijn bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven en daarmee 
onroerend en moeten ook in de WOZ-waarde betrokken worden.’

2.8.4. De grond is fiscaal zijn landbouwbestemming kwijt

Hoe onrechtmatig en juridisch vreemd is het als de grond fiscaal gezien zijn 
landbouwbestemming kwijt is, want daarvoor moet het minimaal voor 90% worden 
gebruikt voor de landbouw. Juridisch is het vreemd dat grond in de polder een 
tijdelijke agrarische bestemming krijgt voor 30 jaar terwijl er geen enkele agrarische 
activiteit meer mogelijk is en fiscaal niet onder landbouwgrond valt maar wel een 
tijdelijke agrarische vergunning heeft gekregen.

2.8.5. Onrechtmatig dat in de ‘tijdelijke’ agrarisch vergunning niet vastgelegd dat na 30 
jaar het gebied in de oude ‘agrarische’ staat moet worden teruggebracht en de 
uitermate lange periode van onzekerheid en onduidelijkheid betreffende tijdelijke 
bestemming voor omwonenden.

In de uitspraak van de Raad van State (04-04-2018, ECLI:NL:RVS:2018:1112) bood De 
Raad van State meer ruimte aan het tijdelijk vergunnen van zonneparken, door ‘kan 
en zal’ te wijzigen naar ‘kan’ Het was tot aan deze uitspraak nodig dat aannemelijk 
was dat de vergunde tijdelijke functie daadwerkelijk kon én zou worden verwijderd 
na de vergunningstermijn.

Echter in de polder is voor de zonnepanelen, windturbines en de Stikstoffabriek een 
tijdelijke agrarische vergunning afgegeven op basis van recht van opstal. De Raad 
van State beperkt dit in de tijdelijke agrarische vergunning nu tot alleen het criterium 
dat het feitelijk mogelijk en aannemelijk moet zijn dat de vergunde activiteit zonder 
onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. Het is genoeg als kan worden 
gemotiveerd dat de installaties vanwege hun lichte constructie kunnen worden 
verwijderd en er geen onherstelbare schade is aangericht aan natuur of landschap.
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2.8.6. Onrechtmatig lange periode en geen garantie voor omwonenden

Hoe onrechtmatig en een rechtsongelijkheid is het naar omwonenden en met welke 
reden krijgt het hele gebied 30 jaar lang een tijdelijke agrarische vergunning? Het 
gebied ziet eruit als een industriezone vanwege de 4 grote energietransitie projecten 
waar onder een grote fabriek. Vanaf het jaar 2000, leven we op Duurkenakker al 20 
jaar in onzekerheid betreffende het bestemmingsplan, mogelijke ontwikkelingen en 
door eerdere toezeggingen. In feite wordt het gebeid al twintig jaar gegijzeld. We 
vinden het onrechtmatig dat hier nog eens 30 jaar aan vast wordt geplakt en voor 
welke reden?

Vanwege deze onrechtmatig lange periode worden we 50 jaar lang is onzekerheid 
gehouden betreffende de bestemming van het gebied. Een gebied 30 jaar lang een 
tijdelijke agrarische bestemming geven is onrechtmatig lange periode, dat is bijna 
een half mensenleven. Hoe onrechtmatig is het daarnaast naar aanwonenden toe als 
bij het toepassen van een tijdelijk agrarische vergunning voor 30 jaar niet direct 
wordt vastgelegd, en zonder verdere eisen, dat na de periode van 30 jaar alle 
stellages, funderingen, betonvoeten, transformatorhuisjes, de grote fabriek en 
kabels moeten zijn verwijderd en het gebied na 30 jaar teruggebracht moet worden 
in de originele agrarische landschappelijk staat met een vrije horizon?

2.8.7. Gebied is nu al onherstelbaar beschadigd

Tijdens de aanleg van het zonnepark en de andere projecten is de hele polder over 
de kop geweest. Een constante stroom van vrachtauto’s vol zand en puin reden af en 
aan. Met als gevolg dat puin in de wijde omgeving was uitverkocht. Daarna reden 
betonauto’s vol beton rijden richting de eerst voor de aanleg van de nieuwe weg en 
het ophogen van het terrein rond de Stikstoffabriek, later voor de funderingen van 
de stellages en transformatorhuisje van Energiepark Duurkenakker, de betonvoeten, 
toegangswegen en opstelplaatsen voor Windpark N33 en nu voor het enorme 
terrein en betonnen muur om de fabriek en de grote fabriek van Gasunie. Voor het 
Energiepark werden om de paar meter grondkabels in de grond gelegd en een sloot 
gedempt. Het gevolg is dat de grond onder de panelen waarschijnlijk als gevolg van 
structuurbederf door zwaar materieel tijdens de bouw en het dempen van de sloot 
nu bestaat uit een gebied waar constant water onder de panelen staat. Dit heeft 
niets meer met een agrarisch gebied te maken, het is een moerasgebied waar 
grotendeels niets onder groeit en de biodiversiteit totaal is verdwenen.

Ook is tot de dag van vandaag niet duidelijk waarom de werkzaamheden bij de 
aanleg van het Energiepark Duurkenakker tijdelijk werd stilgelegd. Er schijnt bij de 
graafwerkzaamheden een vliegtuig uit de 2e wereldoorlog te zijn gevonden. Er werd 
geen ruchtbaarheid en openbaarheid aangegeven. Aanwonenden vonden dat het 
ineens plotseling zo stil was. Bij toeval hoorden aanwonenden die zich afvroegen er 
niet geheid werd en waarom de werkzaamheden stillagen van een werknemer dat er 
een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog was ontdekt maar dat er geen 
munitie aanwezig was en men daarom verder kon gaan met de werkzaamheden. Of 
er ook slachtoffers zijn gevonden en/of er überhaupt naar is gezocht is ons als 
aanwonenden niet duidelijk geworden. Bij de oude generatie die de oorlog heeft 
meegemaakt is niets bekend over een neergestort vliegtuig. Na wat speurwerk blijkt 
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er in WOII in de omgeving van Zuidbroek wel een Duits vliegtuig van de is 
verdwenen en nooit is gevonden maar of dat deze is geweest? We mogen hopen dat 
dit zorgvuldig is gebeurd vanwege eventuele nazaten. Wel geeft het aan hoe diep de 
werkzaamheden gingen vanwege het feit dat het vliegtuig in al die jaren nooit is 
opgeploegd.

Daarnaast wordt om de Stikstoffabriek van Gasunie een 2 km lange betonnen muur 
met een hoogte van 1,85 meter gebouwd omdat de dijk zwak is en vanwege de lage 
polder de Stikstoffabriek van Gasunie onder water komt te staan. We kunnen ons 
niet voorstellen dat bij verwijdering van deze projecten over 30 jaar geen 
onherstelbare schade aan natuur en landschap is veroorzaakt want dat is inmiddels 
al gebeurd.

Bron: Ontwerpbesluit Energiepark Duurkenakker.

Het Energiepark Duurkenakker ligt vol met midden spanningskabels op 60 cm diepte 
en is het park volgebouwd met stellages waarvan de voeten tot 1,5 meter onder de 
grond in beton gestort worden. Daarnaast zijn er 9 trafostations tussen de 
zonnepanelen gebouwd.

Landschappelijke inpassing

Als onderdeel van de vergunningsprocedure is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld Hierbij is in 
het bijzonder aandacht besteed aan de inpassing aan de zuidzijde. De driehoekige zuidpunt van bijna 5 
hectare is in zijn geheel gereserveerd voor een landschappelijke herinrichting. De compensatie voor een te 
dempen sloot op het zonnepark. wordt ook in deze zuidpunt gerealiseerd. De bewoners van het lint 
Duurkenakker zijn door de initiatiefnemer betrokken bij het ontwerp voor de landschappelijke inpassing.

Het ontwerp

Hetzonneparkbestaatuiteenveidopstelllng met160.000 zonnepanelen van -400 Wp,dieworden 
geplaatst op een draagsysteem in oost-west opstelling, welke in de grond is verankerd. De hoogte van de 
panelen bedraagt circa2m, inclusiefconstructie. De constructie wordtcirca 1,5mdiepin degrond 
verankerd.

s
i
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2.8.8. Leeftijdsdiscriminatie

Hoe onrechtmatige is deze tijdelijke agrarische vergunning met de lange duur van 30 
jaar. Voor ons als bijna zestigers betekent de leeftijdsdiscriminatie. We zullen binnen 
30 jaar onze woning moeten verkopen. Voor die tijd zal het gebied nog niet in de 
oude agrarische landschappelijke staat zijn teruggebracht en ook zal de witte en rode 
feestverlichting van de windturbines er nog hangen en de vrije horizon nog niet 
zichtbaar zijn. Daarnaast kunnen we de potentiële koper van ons huis niet 
garanderen dat dit daadwerkelijk na afloop van de tijdelijke agrarische 
vergunningsperiode gaat gebeuren omdat juridisch niets is vastgelegd dat projecten 
na 30 jaar moeten worden verwijderd en het gebied in de oude staat moet worden 
teruggebracht omdat ook de Raad van State bepaalde bij de goedkeuring van een 
tijdelijke agrarische vergunning voor 30 jaar dit niet vastlegde en sprak over 
‘mogelijk’. Vanwege al deze ellende zullen we bij verkoop van ons huis een behoorlijk 
financieel verlies moeten incasseren.

2.8.9. Wonen op een industriezone

Links van de N33 is in de afgelopen 25 jaar een industriezone verrezen die aan de 
zuidkant begint bij het industrieterrein aan de Dalweg in Wildervank, en als het 
Windpark N33, Energiepark Duurkenakker en de Aanvullende 
stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek in de Tusschenklappenpolder zijn gerealiseerd, 
met een kleine onderbreking bij het industrieterrein de Gouden Driehoek langs de 
A7 in Zuidbroek. Maar hier is onlangs ook een aanvraag gedaan voor uitbreiding. 
Nergens wonen nog burgers, alleen wij de bewoners op Duurkenakker wonen aan de 
toegangsweg van 2 bedrijventerreinen en komen ten gevolge van deze plannen, 
klem te zitten tussen in onze ogen bedrijventerreinen. Als het bestemmingsplan niet 
hoeft te worden gewijzigd van agrarisch naar industrie, dan mag het dan wel niet de 
naam industriebestemming krijgen, maar door de stapeling/optelsom van 4 grote 
energieprojecten (RCR) die elkaar gedeeltelijk overlappen zijn het wel degelijk grote 
ontwikkelingen met een dusdanige omvang dat als je over de N33 rijdt het eruitziet 
als een enorme (lelijke) industriezone en inmiddels niet meer de plek is waar je wilt 
wonen. Hoe onrechtmatig is het dat het gebied dat sinds het jaar 2000 als 
toekomstige industriezone is aangewezen en daarom volgens de Provincie 
Groningen voldeed aan het zoekgebied voor een windpark nu aan een tijdelijk 
agrarische bestemming grenst voor 30 jaar.
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Windmolenpark N33 dichterbij
• Rijk besluit of er een 
megawindpark komt 
aan rand van Veendam 
• Wethouder Veendam 
fel tegen windmolens 
langs N33

Door Johan de Veer
GroningenAfeendam De komst 
van een groot windmolenpark 
langs de N33 bij Veendam en 
Wildervank, is een stuk dichter
bij gekomen. Met spoed behan
delt het rijk een aanvraag van 
ondernemers die enorme wind
turbines willen neerzetten op 
bedrijventerreinen aan de rand 
van beide plaatsen.

De initiatiefnemers waaron
der KDE Energy uit Slochteren 
hebben zich bij de minister van 
economische zaken gemeld voor 
de rijkscoördinatieregeling. Die 
houdt in dat het rijk het heft 
volledig in handen neemt. De 
provincie en de gemeente kun
nen geen beroep aantekenen te
gen een locatiekeuze voor turbi
nes van zeker 140 meter hoog.

De regeling is van kracht voor 
windparken met een vermogen 
van boven de 100 megatwatt. Op 
dit moment is er in de Eemsha
ven en bij DeLfzijl een vermogen 
van 357 megawatt gerealiseerd. 
De provincie vindt windmolens 
op bedrijventerreinen langs de

N33 acceptabeL Het gebruik van 
de locaties is nodig om de doel
stelling (750 metawatt) te kun
nen haien. Gedeputeerde WiUi- 

am Moorlag hoopt dat het rijk 
niet 'technocratisch te werk gaat 
en de windmolens op passende

wijze inpast in het gebied'. Wij 
gaan er vanuit dat het rijk geen 
turbines toestaat buiten het 
doorons aangewezen gebied (zie 
kaartje, red). Wethouder Henk 
Jan Schmaal van Veendam laat 
weten fel tegen windmolens

▲ 'Deskundigen zeggen dat 
overlast van windturbines 
langs de N33 onverantwoord 
is.” Foto:ArchiefDvhN

langs de N33 te zijn. T>e minister 
is daarvan op de hoogte. Wij 
hebben met andere Oost-Gro- 
ninger gemeenten het plan op
gevat om achter de Pekela's een 
windpark toe te staan. De pro

vincie voelt daar niets voor. Wij 
hebben dat altijd schandalig ge
vonden. Misschien dat we met 
het rijk wel tot zaken kunnen 
komen." Volgens Schmaal ko
men turbines langs de N33 veel 
te dicht op de bebouwing te 
staan. We willen onze burgers 
behoeden voor geluidshinder. 
Deskundigen zeggen dat de 
overiast onverantwoord is." Vol

gens de berekeningen van de 
Oost-Groningers zou erelders in 
de Veenkoloniën een park kun
nen komen dat veel meer wind
energie oplevert. "Daar moet het 
rijk toch gevoelig voor zijn?" ln 
tegenstelling tot de provincie en 
de gemeente kunnen de inwo
ners in de versnelde procedure 
van ongeveer twee jaar wel be
zwaar maken.

2.9. We hebben de gestapelde projecten, schade en hoogte van turbines niet kunnen 
voorzien.

We hebben de gestapelde schade niet kunnen voorzien op basis van beschikbare 
informatie of kunnen voorkomen of verminderen.

2.9.1. We hebben de gestapelde projecten en schade niet kunnen voorzien en hebben 
voldaan aan de informatieplicht

Als opvolger van de ouders hebben wij in 1984 vooraf de vraag gesteld aan de 
gemeente Menterwolde of wij onze boerderij mochten afbreken en nieuwbouw 
plegen met een woonhuis met schuur.

In 1993 hebben de buren dezelfde vraag gesteld aan de gemeente en werd gesteld 
dat er geen nieuwe bestemmingplannen dan wel wijzigingen van 
bestemmingsplannen aanwezig waren.

De gemeente Muntendam heeft destijds schriftelijk bevestigd aan ons dat de 
gemeente Muntendam niet voornemens was de boerderij met achterland te 
bestemmen voor industrie. Dit hield in dat we onze plannen tot nieuwbouw werden 
beoordeeld naar de agrarische bestemming en bouwverordening. Als destijds door 
de gemeente was aangegeven dat we op een eiland tussen industrie kwamen te 
wonen waren nooit de kosten gemaakt om een nieuwe woning en schuur te bouwen. 
We konden hiermee niet voorzien dat we te midden van bedrijventerreinen, aan een 
vierbaansweg en midden op een groot windpark kwamen te wonen met 
windturbines sky high, met rode en witte lampen die vanaf Gieten (Drenthe) tot 
Noord-Groningen (Uithuizen) zichtbaar zijn, met een hoogte van meer dan 200 
meter.
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___ Gemeente

zWïOWENmWJ
Corr.adres: 
Postbus 2 
9649 ZG Muntendam 
tel: 05987 18787 
postrek.: 888508 
bankgironr.: 
90.67,00.256

 

 

oederwwp uw kenmerk uw bnaf van

Muntendam, 2 november 1904 no ioso

Geachte heer

Kaar aanleiding van het bezoek van onze ambtenaar, de heer 
H.Hulzlng, medio augustus 1984 kunnen wlj u het volgende berichten.

0p Uw vraag of u uw boerderij mag verbouwen o.q. afbraken en 
nieuwbouw plogen, kunnen wij u berichten, dat de gemeente Muntondam 
niet voornemons is uw boerderij met achter-land te bestemmen voor 
industrie. Dit houdt ln, dat uw planaan tot verbouw en/of nieuwbouw 
zullen worden beoordeeld nanr de agrarische bestemming en de bouw
verordening. Eventuele nieuwbouw van een vrijstaande woning met 
schuur /schuren kan dan ook in principe worden toegestaan.

Wij verzoeken u echter wel bij hot opamken van dergelijke 
plannen ln overleg te treden met de heerHuizing van afd. V.R.O.M.H. 
ep/of de heer Bos van de dienst gemeentewerken.

Zoals het u bekend is, gaat zich ten westen van u het bedrijf 
A. Meijer van het Oude Verlaat vestigen. Dit bedrijf anet bedrijfs
woning heeft gezamenlijk met u de inrit. Van beide zijde dient dus de 
toegang ongehinderd te kunnen plaats vinden.

Tussen u en het bedrijf Meijer is in overleg met u op de 
kadaotrale grens een sloot gegraven. Ter bescherming van de sloot en 
zijn opslag heeft het bedrijf Meijer net onze instesraing een hekwerk 
langs de sloot geplaatst. Tengevolge hiervan kan de gemeente deze 
sloot niet meer over de westelijke berm schoonmaken.

Van onze heer Huizing hebben wij begrepen, dat u er aee in kunt 
stemmen, dat de sloot over uw eigondom kan worden schoongemaakt/hersteld 
onder de voorwaarden:
—het schoonmaken/herstellen kan aUeen geschieden indiCn u de produkten 

op het perceel ten oosten van deze sloot heeft geoogst;
—de gemeente dient op kosten van de gemeente het oostelijk talud van 

de sloot (uw eigendom) schoon te maken.
Wij kunnen met deze 2 voorwaarden instemmen. Voor de werkzaam

heden zal de dienst gemeentewerken met u in overleg treden over het 
b- tijdstip en wijze van de werkzaamhedon. Dit geldt ook voor de volgende 

jaren.
tVP
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Op uw vraag of het bedrijf Meijer — niet gelijk de 
andere bedrijven op het Industrieterrein— een beplantingsgordel 
moet aanbrengen, kunnen wij u berichten, dat het bedrijf Meijer 
tussen het hekwerk en de aloot een rlj coniferen wil plaataen.

Beze coniferen hebben het voordeel, dat zij ook ln de winter 
groen blijven en door beworteling geen schade op uw landbouwperceel 
veroorzaken.

Wij hopen, dat uw vragen op voldoende wijze zijn beantwoord. 
Mooht u nadere informatie willen, dan kunt u wederom kontakt 
opnemen met onze heer Huizing van afd. V.3.0.U.H.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
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Uw :i te: van 4 augustus 1909. öcor u ^zonden narocn* u» cliénten <k hccr  en 
tncvrpuw , gccft «m aanleiding u hct volgende mede te delc:c 
ln uw bce;gccft u aar. dat uw diÉnten graag duuicIijkheal villen over de gctncentclijfce 
plarjK*:t i:t.b.L de offii>tkke!ing van hedrt/vemenei<tet:.

:. eerste .nvtmtie wilkn wi; opmerken du: in divcrw gesptekken uw el>cnten «einropocenu 
z:.ti overde m<jgchjke plannen *uor dc i>ickoaw< Voorzover dit nog niet voldoende du;de- 
ltjkhetd heeft gcbracht geven wij hieronder ceti toelichting.

 woont uan dc weg  Het gcb<ed ten 
4uidcn van dcec weg ■« nni.ddch au hejnjvcntcmein omwiki.:.'d Hicr sgevc*lixd i:et R.uJ 
Ser.Kte Cerire Groningen ,RSCGj
Het RSCG ontsluit nu m ntidelt>ke nchtuig vi* de pbaa Veerdam en in noordciijkc nchtuu 
‘11 uC Uitweg, Egypwn<r.ndc en Otw,dwntkkcr on dc N3J

। >ehuidige onti!uit:ng van hct RSCG is niet opumsal en bovendten vcrkcersonvdltg, Lx 
•■erbeter ng van dc ontsiurtuig tA\ de op dit bcdnjvcnttrretn ge!egcn Spoorhavenwor aangc- 
daten worden op tfc wcS Duurkcnakkar en zui!en de we; Duiukcnakier cn de N13indewf 
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M. Lantiiiga. 
burgemeestei

• - ’. .!:'. gebied or.twtkkc!d za; worden .ils bedrijventerrein ook als vervolg op hut bedrijven- 
cn.-.n w.iatop het Rs< . r , gek-gen

Op da monwni is het echter met aan ie geven op we ke tenmui Jit z.i! gaan gebeuren

I tour or.s «adlegets mondeimg aan dc hewonets.eigetia;cn van de womneen .ian de nooidzij- 
dc van OuutaMkkcrMnfqpwcn dat uidiea ercen ontwikkehng zal ptaH*vttuten ten noor
den van de weg Duurkenakker. het gemeentebestuur van mening is dat dc woningen aan de 
noordzijde van Duurkenakker zullen moeten verdwijnen. Zodra ei du:ddijkheid bestaat ovei 
een dergelijke ontwikkeling besta.it de bereidheid om tot aankoop van deze panden over tc 
guan en dc onderhandeftngen over een aunkoop op ic starten

Wij hopen u vooreerst voldoende op de hoogte :e hebben gesteld.

Wij begrijpen dat uw clienten graag meer concreet aangegeven 
er een onlwikkel;ng komt aan Je noordzijde vun Duurkenakker 
op dit motnent met te geven.

willen hebben of’en wanneer 
. Echter, deze duidehjkhetd is

2.9.2. Wij kochten een stukje grond in Meeden want volgens de wethouder: ‘U woont 
hier geen 5 jaar meer’.

De gemeente komt zonder wijziging van bestemmingplan onder haar jaren geleden 
gedane belofte uit dat mochten er ontwikkelingen komen ten noorden van 
Duurkenakker dan is het niet meer leefbaar op Duurkenakker en destijds de 
woorden van de wethouder; “U woont hier geen 5 jaar meer”.

N.a.v. van deze woorden volgde voor de bewoners op Duurkenakker een lange en 
onzekere periode. Als het in de krant staat en de wethouder doet deze uitspraak dan 
zal het wel zo zijn! Hij heeft waarschijnlijk niet kunnen voorzien wat de uitspraak 
voor een impact op ons had en wat de gevolgen waren voor de bewoners. We 
stelden plannen uit om onze huizen op te knappen. Badkamers werden niet meer 
vernieuwd, keukens werden niet vervangen, een tuin aan leggen en andere plannen 
werden uitgesteld. Hoe onnozel waren we achteraf dat we vanwege deze 
mededeling en vooruitzicht we in die tijd een stukje grond kochten ten oosten van 
het dorp Meeden aan de Wethouder L. Veemanweg. We vonden het een mooie plek 
en grepen onze kans omdat we in de omgeving van Meeden en graag landelijk met 
een vrij uitzicht wilden blijven wonen met een stukje grond. We waren bang dat als 
het plotseling zover was, we geen geschikte plek konden vinden. Het plekje is 
inmiddels door de ontwikkelingen ter hoogte van Meeden niet meer de plek waar 
we willen wonen. Tussen 2 hoogspanningslijnen, dichtbij het steeds verder 
uitbreidende verdeelstation van Tennet in Meeden en het mooie vrije uitzicht 
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inmiddels verdwenen vanwege de mega hoge windturbines van Windpark N33 ten 
noorden van het dorp Meeden.

Aanleg nieuw bedrijventerrein 
tussen Veendam en Zuidbroek

wvadt ontwikkeld komen dc bewo
ner* als >vet warc op een eiland tc 
woncn", aldus wethouder K. Bod- 
dema van Menterwokie

van hcl douanekantoor op het Rail 
Service Center rijden cr rondant 
vrachtwagens Wanneer hct Re 
bied aan de noordkant ook nog

__ I>,.i(><>s>H'luif ""

VEEXDAM - De gemeenten 
Vecndam en Mentcrwolde heb
ben samen plannen gesmeed 
voor de aanleg v*an een nieuw 
125 hectare groot bedrijventer
rein ten noorden van lhiurken- 
akker. De gemeenten hopen 
binnen een jaar met de ontwik
keling van het terrein te kun
nen beginnen. Wanneer aItes 
volgens plan verloopt, kunnen 
eind volgend jaar de eerste be
drijven zich op industrieterrein 
Veenwoldc vestigen. Hct plan 
vergt een investering van vck- 
tientallen miljoenen.

Kavels bedrijventerreinen gaan in 
Veendam als warme broodjes over 
dc toonbank De verkopen van be
drijventerreinen riin na de aanleg 
van het Rail Servicc Ccruer 
fRSCG> fors gestegen tot cen ge 
middelde van bovcn de acht hecta 
re per jaar. Vorig jaar verkocht 
Veendam maar befst dertien hec
tare en werd hct record van zes
tien hectare uit 1993 geevenaard. 
Wanneer dic groei ach vtairWet 
ontslaat over enk<-k- jaren ccn te 
kort aan bedrijventerrernen. Van 
daar dat Veendam en Mentetwul 
de drie jaar geleden al overeen 
stemming bereikten om de ontwik 
keling van Ik- Gouden l)rieh<wk in 
Zuidbrock < n de uitbouw van he- 
RSt'G gez.mnmli|k ter haod te tu
rnen Onlangs la-skin-n la-idc p 
meenten lo< en gezanusdijke <MM 
W<l.l.il>O|: •.-!•■ l'- * .i--i'O-l lo.al 
k.ivvpten(-UMl< en Z.iiidbioek lui 
nieuwe lHshi|venieri<-ln V<-rrtwiJ 
de liHppt iv>ralli I

2.9.3. De hoogte van de turbines lag niet in de lijn der verwachting

Op het moment dat in het jaar 2000 de POP werd aangepast en de ruimte langs de 
N33 als mogelijk industrie werd aangemerkt en hiermee later bleek ook als mogelijke 
zoekgebied voor windmolens in aanmerking kwam hadden we niet kunnen voorzien 
dat er een groot windpark met 34 windturbines van meer dan 200 meter hoog het 
open landschap zouden gaan domineren.

Het lag niet in de lijn der verwachtingen” zoals de rechter bepaalde in 2019 in de 
zaak Hartelkanaal bij Rotterdam. We hadden als bewoners, wonende in een gebied 
‘zonder hoogbouw’, er niet vanuit kunnen gaan dat deze hoge turbines in de 
omgeving van ons huis zouden verrijzen. In het jaar 2000 sprak men nog over 
windmolens met een hoogte van 80 meter.
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2.9.4. Op welk bestemmingsplan wonen wij?

Vanwege de Aanvraag tot vergoeding van waardedaling Instituut Mijnbouwschade 
Groningen ontvingen we onlangs een brief van het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen. In de brief stond vermeld dat er na 12 weken en een tweede verlenging 
van 12 weken, ze nog maximaal 20 weken nodig hebben om tot een besluit te 
komen. Met de mededeling: ‘We proberen uw aanvraag zo snel mogelijk af te 
handelen”. We kunnen nog geen besluit op uw aanvraag nemen, omdat er bij uw 
pand sprake is van meerdere bestemmingen. Naast een woonbestemming heeft uw 
woning bijvoorbeeld ook een bedrijfsbestemming’.

Instituut
Mijnbouwschade
Groningen

Re*xradres Ant*ooranurvner M61.8000 AB Zwo*e

 
Techniekweg 1 
9601 MD Hoogezand

Antwoordnummer 3061 
8000 WB Zwolte 

0800 44 44 111
contact@schadedoormijnbouw.nl

Datum: 22mei2021
Betreft: Tweede vertenging beslistermijn

Geachte mevrouw ,

Eerder ontving u van ons een bnef. waarin wij aangaven dat wij 12 weken extra nodk) hadden om uw 
aanvraag tot vergoeding van waardedaling voor  met zaaknummer 
W-149698 te beoordelen.

Nieuwe beslistermijn
Het lukt ons helaas net om binnen deze tweede termijn een beslissng over uw aanvraag te nemen.
Daarom moeten we de bestetermljn van uw aanvraag opnieuw vertengen, met maximaal 20 weken. We 
proberen uw aanvraag zo snel mogelijk af te handeten. Dit betekent dat we urtertijk voor 16 oktober 2021 
een besltssing nemen over uw aanvraag. We kunnen ons voorstelten dat deze neuwe vertenging uitermate 
vervelend ls en dat dit extra geduld van u vraagt. We lchten de reden van verlenging hierna toe.

Meer dan woonbestemming
We kunnen nog geen besluit op uw aanvraag nemen, omdat er bij uw pand sprake is van meerdere 
bestemmingen Naast een woonbestemming heeft uw woning bjvoorbeeM ook een bedrijfsbestemming. 
Om aanvragen voor woningen met meer dan woonbestemming op de juste manier te kunnen afhandelen 
vragen we extern adv«s van taxateurs. Het verkrijgen van dit advies kost meer tijd dan wij vooraf hadden 
voorz>en. Daarom moeten wlj helaas de beslistermijn voor uw aanvraag opnouw verlengen.

Meer informatie
Op onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u meer lezen over het lnstttuut Mijnbouwschade 
Groningen en onze werkwijze.

Heeft u nog vragen, dan kunt u oontact opnemen met ons Serviceloket. Wlj zijn van maandag to< en met 
zaterdag van 8.00 to< 17.30 uur bereikbaar op tel. 0800 4444 111. Wij verzoeken u om uw zaaknummer 
W-149698 bij de hand te houden ais u met ons beft.

Met vriendeljke groet.

Den öntT is mtt zorg ge.na*M en nee<r geen namflewwjg m ae ondwre*enwg omdM de Drrtf axorranscn u ven*crta.

schadedoormiinbcM
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ADRES

Zoek op adres

RIJK(28)

BESTEMMINGSPLANNEN

<* Verberg plannen

Welk bestemmingsplan 
moet ik kiezen?

Facetbestemmingsplan Parkeren 
bestemmingsplan
onherroepelijk (vastgesteld 2019-11 -28)

Facetbestemmingsplan karakteristieke 
objecten 
bestemmingsplan 
onherroepelijk (vastgesteld 2018-12-20)

Agrarische bouwpercelen 
inpassingsplan 
onherroepelijk (vastgesteld 2018-01 -31)

GEMEENTE(3) PROVINCIE(14)

OBedrijventerrein Duurkenakker 
bestemmingsplan
onherroepelijk (vastgesteld 2013-06-27)

OPEN KEUZEHULP

<- Ruimtelijkeplannen.nl

PLANNAAM OF -NUMMER

Als we dit zelf hadden moeten invullen hadden we woonbestemming en 
agrarische bestemming ingevuld. Maar een bedrijfsbestemming? Ze 
bedoelen toch zeker wel een agrarische bedrijfsbestemming? Als we na enig 
speurwerk ruimtelijkeplannen.nl vinden via de site van de gemeente blijken 
we sinds 2013 opeens ook op een Bedrijventerrein Duurkenakker te wonen.

Er is ooit wel iemand van de gemeente langs geweest rond 2011/2012 
vanwege de geluidszone i.v.m. verdere uitbreiding van het RSCG in Veendam 
met een nieuwe loods en er iets veranderde met de geluidszonering, maar 
goed dat had volgens de ambtenaar voor ons geen effect want de Raad van 
State had in 2003 al een hogere wettelijke waarde op onze woning 
vastgesteld en daar hadden we het mee te doen. En hij zou vastleggen dat 
mijn man af en toe de vrachtwagen van zijn werk achter ons huis mocht 
neerzetten. Dat er verderop aan het Egypteneinde in de gemeente Veendam 
een hele hoge grondwal werd aangelegd voor de bewoners daar kwamen wij 
niet voor in aanmerking. We hebben destijds nog een brief gestuurd dat we 
niet wilden dat onze agrarische bestemming eraf ging. Wat keken elkaar en 
vroegen ons beiden af of daar destijds over was gesproken met de meneer 
van de gemeente die langs kwam? Nee, de agrarische bestemming ging er 
niet af... maar dat we op een Bedrijventerrein Duurkenakker zijn komen te 
wonen? We hadden toch aangegeven dat we onze agrarische bestemming 
wilden behouden omdat we ook een voor de belasting ‘kleine onderneming’ 
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hadden en de gebouwen vielen hier nooit onder. We hebben van alle 
aanpassingen aan de schuur nooit 1x iets kunnen opgeven bij de belasting en 
als aftrekpost mogen opvoeren. Onder de kleine ondernemersregeling 
voerden we al jaren snijtakken aan op de veiling in Eelde. Een zoon heeft dit 
in 2018 van ons overgenomen. Daar krijgen we wel een heel raar gevoel van 
achteraf. Toch kan ik de energie niet vinden om te bellen met de gemeente 
of IMG...hoe het nu zit...moet ik hier dan ook weer achteraan??

^an het gemeentebesluurvan Menrte<wnlde en 
beteidsmedewerker milieu dhr W.Vink
Foslbus 2
9Ö+B ZG Muntendam

Betreft: Bestemmingsptan Bedrijventerrein Duurkenakker

Munlendam. 2D-11-2Ü11

Geachte Co ëge,

N.a.v. van de twee gevoerde gesprekken net  hebben wij het 
volgende besloten;

Hiert j geven vjij u le kennen da1 wij uoor de toekomst het geluidsniveau op onze won ng 
willen handhaven op hethuidige (oude) niveau en levens de huidige agrarisdi/industrie 
beslemming voorons gehele perceel gehandhaaWwillen zien.
Wij hebben hiertoe besloten omdatonze boerderi. hoofdzakelijkwnrdl g=bruiktal= een 
agrarische woonbestemm ng met daamaasl een bedrijf (van oudsher) met 
v;erkzasnhezer.actvi:eite' in de agrarische sector.

Een befangrijkereden waaromwij geen hogere geluidsnorm op onswoningw er,z/ de 
hieronder genoemde ontwikkel ngen en plannen welke in de tneknmsl grote gevolgen 
kunnen hebben voor de geluidsbebsling inen omonze woning, en daarmee gepaarde 
negatieve effect op ons woongenot en waarde van onze woning

- N ëuwe nnhri kkelingen op het industrieterrein achter en naast onze woning.
- Hogere geluidso=las1ing op onze woning vanwege de verdubbeling van de 

N33. ' ' ' '
- de geplande s1ueriig tussen {voorons) 2windmotenparken.

Dit zijn o.a voor ons redenen waarom wij de huidige 1oege s1en geluidswaarden an 
bestemmingsplan uoorcmzewon ng et perceel willen handhaven.

Hocgazh:end,

 

Na enig ge-google vind ik een rapport Bedrijventerrein Duurkenakker uit 2013. Als we 
onze overbuurvrouw hiernaar vragen die altijd heel alert is dan is ze erg verbaasd en 
verontwaardigd. Ze meldt ook dat ze hier destijds niks over heeft gelezen of gehoord 
en zeker bezwaar zou hebben gemaakt.

We vragen ons wel eens af hoe het zit bij de gemeente Muntendam\Menterwolde en 
nu Midden-Groningen. Naast wat andere zaken werden we jaren geleden door de 
gemeente gebeld met de vraag of ik een bouwtekening van ons huis kon opsturen 
want die konden ze niet vinden. Ik was verbaasd omdat ons huis en schuur in 1985 is 
gebouwd en je toch mag aannemen dat ze daar papieren van hebben en een 
bouwvergunning? Gelukkig hebben wij zelf de brief uit 1984 nog.
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2.10. Overlast van de Meedenerbrug, die niet aan de geluidsnormen voldoet en waar 
aanpassingen met weinig daadkracht worden aangepakt.

We vinden het onrechtmatig dat de overlast van de Meedenerbrug met het vele 
vrachtverkeer die niet aan de geluidsnormen voldoet met zo weinig daadkracht wordt 
aangepakt. We hadden gehoopt op een hydraulische klem maar die blijkt te duur.

We hadden verwacht dat het verhelpen van de overlast van de Meedenerbrug toch wel 
het allerminste was wat de overheid voor ons kon doen. Deze kwestie heeft geen echte 
prioriteit en wordt met weinig daadkracht aangepakt. Vanwege de Coronacrisis wordt er 
van huis uit gewerkt en betekend elke passerende vrachtwagen een trillingen en dubbele 
dreunen van de brug in huis in elke kamer in ons huis en waar we en toe helemaal 
gestoord van worden. In de slaapkamers is het lawaai zodanig dat na 6:30 uur ’s morgens 
gedurende werkdagen vaak niet meer lukt. In Coronatijd even een kopje koffie of tussen de 
middag op het terras zitten niet echt een leuke optie en vanwege het lawaai maar weer 
naar binnen gegaan.

Nadat de problematiek van de brug meerdere keren in twijfel werd getrokken vond 
eindelijk in juli 2019 in opdracht van de Provincie Groningen een akoestisch onderzoek 
plaats in de woningen naast de brug. I.v.m. de vakantieperiode en bouwvak was er op dat 
moment weinig vrachtverkeer. We vroegen daarom om uitstel van het geluidsonderzoek in 
onze woningen maar dit werd niet gehonoreerd. Echter uit dit akoestische onderzoek 
kwam naar voren dat de Meedenerbrug niet aan de geluidsnormen voldoet.

Als we vooraf betrokken waren geweest bij de 4 grote plannen hadden we de 
problematiek m.b.t. de geluidsoverlast van de brug vooraf kunnen aankaarten. Maar 
plannen lagen al vast en er was al bepaald dat al het verkeer voor de grote projecten bij 
ons over de brug en door onze straat moest om andere dorpen te ontlasten toen wij in 
beeld kwamen.

Tijdens de eerste bijeenkomst met diverse partijen Gasunie, Provincie, RWS e.d. meldden 
we opnieuw de al bestaande overlast van de brug en dat we niet zaten te wachten op een 
bouwput van 5 jaar met nog veel meer vrachtverkeer over de brug en door onze straat.

De man van de Provincie was niet bekend met de overlast van de brug terwijl wij dit al 
jaren meldden bij de Provincie en regelmatig een monteur langs kwam. Hij stelde op de 
betreffende bijeenkomst dat er een hydraulische klem op de brug kon worden geplaatst en 
dan was het probleem opgelost. Eindelijk! Achteraf bleek dat wij blij gemaakt waren met 
een dooie mus. Enige tijd later ontvingen we het bericht dat dit technisch niet haalbaar 
was. Je zou toch denken een klem is een klem? Hoe moeilijk kan het zijn? Tot we een half 
jaar later het afdelingshoofd van de provincie bij toeval aan de telefoon kregen i.v.m. 
vragen over de plotselinge plaatsing van gigantische remmingswerken in het kanaal naast 
ons huis, zonder dat er een vergunning voor was aangevraagd. Tijdens dit gesprek kaartten 
we nogmaals de overlast van de Meedenerbrug aan. Het afdelingshoofd bleek helemaal 
niets op de hoogte van de overlast van de Meedenerbrug. Een hydraulische klem... nee, 
daar wist hij ook niets van af... en dat zou trouwens veel te kostbaar worden! Ik was 
ontsteld om te constateren dat de problematiek intern blijkbaar niet was besproken bij de 
Provincie en niet op de agenda had gestaan.

188 van 246



202100627

Op dezelfde bijeenkomst met Gasunie e.a. werd duidelijk dat zonder ons vooraf in kennis 
te stellen Gasunie en gemeente onderling al hadden afgesproken dat al het bouwverkeer 
voor bovengenoemde projecten alleen de route via de Meedenerbrug en via ons 
buurtschap Duurkenakker mochten gebruiken via een nieuw aan te leggen Transitieweg. 
De bestaande route via Zuidbroek en de bestaande weg (Legeweg) vanaf de Tussenklappen 
naar de Stikstoffabriek werd afgesloten. Dat m.b.t. Windpark N33 in de overige dorpen er 
alles aan gedaan was om de overlast zoveel mogelijk te beperken d.m.v. afsluiten van 
wegen voor het bouwverkeer. Er werden 2 extra afslagen en een oprit aangelegd in de 
vierbaansweg N33 om de overlast van een paar maanden te beperken. Ons werd duidelijk 
dat voor ons op Duurkenakker niets werd geregeld en dat wij het totale en vrachtverkeer 
voor de langdurige periode van 5 jaar kregen te verwerken. Namelijk de, de aanleg van de 
Transitieweg, de bouw van de Stikstoffabriek, 2 windturbines van Windpark N33, 
Energiepark Duurkenakker en de dijkverbreding/verhoging van het A.G.
Wildervanckkanaal. Dit alles over de bonzende Meedenerbrug en bovenop de al bestaande 
verkeersoverlast op Duurkenakker. Gasunie compenseerde ons enigszins voor de overlast, 
helaas waren we toen nog in de veronderstelling dat vanwege de belofte van een 
hydraulische klem de overlast van de brug voor de tijd zou zijn opgelost maar dit is tot 
heden nog niet het geval.

• Wat baalden we en of het al niet genoeg was toen in 2019 uit het niets ineens de vele 
transporten van vrachtwagen met oranje dichte containers van het bedrijf Pouw langs 
kwamen razen of we een verlengstuk van de Eemshaven waren geworden en ook nog 
eens over de Meedenerbrug denderen die niet aan de geluidsnormen voldoet. 
Ondanks dat er een spoorlijn is aangelegd naar de Eemshaven in Noord-Groningen 
worden we sinds 2019 ineens geconfronteerd met oranje vrachtwagens van het bedrijf 
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. die in de Eemshaven een bedrijf en 
opslagterrein hebben. Van een chauffeur begrepen we dat de afgesloten containers 
zwaar vervuilde grond van een chemische fabriek uit Zwitserland bevatten. De 
containers worden op een klein terrein achter het RSCG-terrein gelost. Waarom 
worden deze containers niet in de Eemshaven zelf gelost en we vragen we ons 
daarnaast af wat moeten we met die rotzooi in ons land? We hopen niet dat de dijk 
van het A.G. Wildervanckkanaal er binnenkort mee verbreed wordt! Het is met een 
vrachtwagen minstens een half uur rijden naar de Eemshaven! Blijkbaar is er een 
enorme tijdsdruk want de betreffende vrachtwagens jakkeren in groten getale met 
hoge snelheid over Duurkenakker en de bonzende Meedenerbrug.

• Hier bovenop komen vanaf september 2021 de volgende grondtransporten van het 
Waterschap Hunze en Aa’s voor de dijkverbreding van 20 meter van het A.G. 
Wildervanckkanaal over een lengte van 2,3 km nog bovenop. Eerdere berichten dat 
grond en klei mogelijk via het schip werden aangevoerd zijn van de baan. Alle 
grondtransporten van een zandauto’s met klei en grond over de Meedenerbrug die 
niet aan de geluidsnormen voldoet en door onze straat om de kilometerslange dijk te 
verbreden en op te hogen en zullen minstens een jaar lang via Duurkenakker en de 
Meedenerbrug verlopen.
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Nadat fietsstroken aan de brug waren gelast in 2003 ten behoeve van de ontsluiting van de 
containerterminal produceerde de brug plotseling een irritante bons/dreun. In de loop van 
de jaren is de overlast alleen maar erger geworden en is de bons verandert in een dubbele 
bons/dreun. Elke vrachtwagen/busje betekent een dubbele dreun in huis. We bleven en 
blijven het maar herhalen bij de provincie en de gemeente en de situatie drijft ons tot 
wanhoop. Met tussenpozen van maanden vinden er op aandringen van ons enkele kleine 
aanpassingen aan de brug plaats die echter tot nu toe geen enkel effect hebben gehad. Wij 
hebben onderhand geen idee wat onze positie is in deze maar zijn zover dat er dagen zijn 
dat je denkt: “Kunnen we die rot brug niet laten afsluiten voor het verkeer zolang hij niet 
aan de geluidsnormen voldoet? Het heeft nu al lang genoeg geduurd”!

We kregen in 2019 het advies van het akoestisch bureau ten tijde van het 
geluidsonderzoek om de ramen open te zetten zodat de dreun uit het huis kan! Volgens 
hem bleven vanwege alle geluidswerende voorzieningen de dreun in ons huis hangen met 
als gevolg dat hij in alle ruimtes hoorbaar is. Dit was hetzelfde bureau en adviseur die in 
2003 de geluidwerende voorzieningen had geadviseerd. Ik moet zeggen af en toe vragen 
we ons werkelijk af in welk circus van de Wet Geluidhinder we zijn beland.

3. Onrechtmatig dat bomen werden gekapt en dat roeken bewust verplaatst werden naar de 
bomen naast ons huis

We vinden het onrechtmatig dat door RWS vanwege de reden ‘verkeersveiligheid’ ons in 2019 
de kans heeft ontnomen om bezwaar te maken tegen de kap van de ‘gezonde’ bomen en de 
bewuste verplaatsing van de roekenkolonie uit de gekapte bomen naar de op- en afritten ter 
hoogte van het viaduct Duurkenakker naast ons huis. Bovenop de al bestaande 
geluidsoverlastsituatie op Duurkenakker kwam hier de overlast van de roekenkolonie bovenop.

3.1. We vinden het onrechtmatig dat door RWS vanwege de dwingende reden ‘De 
verkeersveiligheid’ ons de kans ontnam om bezwaar te maken tegen de kap van de bomen 
en de bewuste verplaatsing van de roekenkolonie naar de op- en afritten ter hoogte van 
het viaduct Duurkenakker naast ons huis.

In 2019 werden 150 gezonde en prachtige beeldbepalende bomen langs de N33 gekapt. Wat 
baalden we hiervan. Het uitzicht op het vele verkeer rondom ons huis werd door de mooie 
bomen ter hoogte van de vierbaansweg N33 nog enigszins door de prachtige bomen 
gecamoufleerd en ook zouden de bomen de zichtbaarheid van de windturbines van 
Windpark N33 van Cluster 2 nog enigszins camoufleren. Daar bovenop kwam op hetzelfde 
tijdstip nog het nieuwe uitzicht op de gigantische en lelijke roestige remmingswerken in het 
A.G. Wildervanckkanaal naast ons huis.

Hoe vreemd vonden we dat er binnen een tijdsbestek van een paar maanden meerdere 
vergunningen werden aangevraagd voor de kap van de bomen. Rijkswaterstaat kwam 
steeds weer met een andere reden waarom de bomen gekapt moesten worden 
(wegverbreding, te oud, te ziek). In de periode van juni 2018 t/m december 2018 werden 
voor dezelfde rij bomen 3 verschillende aanvragen gedaan.
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• De eerst kapvergunning op 19-07-2018 werd door het onderhoudsbedrijf Poort van 
Noord aangevraagd op het adres  Een buurvrouw belde met de 
gemeente of het om de bomen bij het spoor ging tegenover haar huis bleek het om 
de beeldbepalende bomen langs de snelweg 500 meter verderop te gaan. Als reden 
werd gemaild dat het om een de wegverbreding van de N33 ging. Hoe vreemd! Er 
zijn nooit plannen voor een wegverbreding geweest of hebben nadien ter inzage 
gelegen. Kort nadat we hier vragen over stelden bleek de vergunning plotseling 
ingetrokken.

• Later verschenen berichten in de krant dat de bomen gekapt zouden worden omdat 
ze te oud waren. Volgens RWS waren ze van de jaren 30 van de vorige eeuw maar ze 
waren 40 jaar jonger, geplant begin jaren 70 toen de N33 nieuw werd aangelegd.

• Op 29-9-2018 werd weer een vergunning aangevraagd om de bomen te snoeien. 
Wat waren we blij! De bomen werden alleen maar gesnoeid!

• Nadat de bomen begin januari 2019 ineens werden gekapt kwamen na een 
speurtocht op internet erachter dat op 10-11-2018 de nieuwe aanvraag voor kap 
vanwege verkeersveiligheid in de krant had gestaan op 1-12-2018 onder de naam: 
‘Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Poort van Noord bv N33, 1-12
2018’.

Gepubliceerd op: 02 januari 2019- Laatste update: 02 januari 2019 13:39 uur

De autoweg N33 van Zuidbroek richting Veendam is in januari 2019 
gedurende minimaal drie weekenden voor het wegverkeer afgesloten.
Rijkswaterstaat sluit het deel in zuidelijke richting af in verband met
de kap van een aantal bomen (Abelen). Deze verkeren in zo’n slechte
staat dat ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

Langs de autowegN33 staan tussen de afritten Veendam-Noord en Veendam ongeveer

250 bomen. Deze zijn in de jaren 30 van de vorige eeuw geplant en nu aan het einde 
van de levensduur. Bij harde wind is er een grote kans dat spontaan takken afbreken of 
dat de boom zelf afbreekt. Daarom heeft Rijkswaterstaat vergunning gekregen om 140 
van de 250 bomen te kappen en afte voeren.

Hoe konden wij als aanwonenden op Duurkenakker weten dat het plan was om de 
roeken uit de gekapte bomen bewust te verplaatsen d.m.v. het ophangen van rieten 
mandjes met nestmateriaal in de bomen naast ons huis?

Hadden we al niet te maken met genoeg ellende op Duurkenakker. De verkeersoverlast, 
een brug die niet aan de geluidsnormen voldoet, gigantische remmingswerken die 
zonder de juiste vergunningaanvraag door de provincie zomaar in het kanaal 
verschenen, de prachtige bomen langs de N33 die grotendeels werden gekapt en nu ons 
ook nog bewust opzadelen met een roekenkolonie? En ons hier vooraf niet van op de 
hoogte te stellen
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen 28 november2018

Dossiemr : K11497

Documentnr. 2018-081673

Verzonden 29 november2018

Gelet op:
• het verzoek van Poort van Noord B V te Veendam. ontvangen op 28 september 2018 en 

aanvullingen daarop van 4. 5 en 18 oktober 2018:
• de Wet natuurbescherming

BESLUITEN:

Aan Poort van Noord BV. Phoenixweg 57 9641 KS te Veendam ontheffing te verlenen voor het 
vozende:

voor de activiteit.
in het plangebied:

in de gemeente:
met GPS-coördinaten:
zoals beschreven in rapport

vellen van (risico,ibomen:
langs de N33 tussen Veendam en Meeden (tussen
hectometerpaal 37 6 en 39 5) (figuur 1 in de
Overwegingen bij besluit):
Midden-Groningen:
53 1209553: 6.8992497.
DMea>pnatuucadwes. projecrnummerlNV-112 'Quick 
scan en aanvullend vleermu<sonderzoek. populieren 
langs de N33 tussen Veendam en Meeden'

IV.

voor de ontheffingsperiode

Op grond van: 
een ontheffing te verlenen 
van de verbodsbepalingen:

vanaf7januari 2019 tot en met 31 januari 2019

artikel 3.3. lid 1 en 4. van de Wet natuurbescherming:

van art. 3.1
• lid 2 opzettelijk vemielen. beschadigen of 

wegnemen van nesten rustplaatsen of eieren

ten aanzien van de beschermde soort roek (Corvus frugilegus)

Ontheffing voorverbodsbepaling wegnemen van verblijfplaatsen' (artikel 3 5 lid 4i ten aanzien van 
gewone dwergtfeemnuis laaMieger en watervteermuis te weigeren aangezien naar verwachting 
geen verblijfplaatsen zullen verdwijnen en de essentiële vtiegroute behouden blijft Daarom is er 
geen sprake is van overtreding ten aanzien van deze soorten

De bijlagen deel uit te laten maken van drt besluit
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V. Voor zover de aanvraag niet in overeenstemming is met de gestetóe voorschriften en beperkingen 
zijn deze laatste bepalend Bij strijdigheid tussen de voorschriften en de bijlagen bij dit besluit pre
valeren deze als volgt

1 voorschnften:
2. overwegingen bij besluit
3. de aanvraag van 20 september2018 en aanvullingen daarop van 4. 5 en 18 oktober 2018. 

inclusief Dillerop natuuradvies. projectnummerlNV-112 'Quickscan en aanvullend vieer- 
mu>sonderzoek. populieren langs de N33 tussen Veendam en Meeden’

Groningen 28 n ovember 2018

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Groningen

namens dezen:

Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water

Deze bnefis elektronisch aangemaakt en daarom net ondertekend

2/15

Hoe konden we als aanwonende weten dat het de bomen tussen de afslag Muntendam en 
Veendam betrof? Wie is Poort van Noord bv? Het blijkt na enig speurwerk dat Poort van 
Noord het consortium van BAM en pensioenfonds PGCM is die een contract voor 20 jaar 
voor het onderhoud van de weg N33 hebben afgesloten. Lokken BV verricht als 
onderaannemer het groenonderhoud. De N33 loopt van Assen tot de Eemshaven!

In de laatste vergunningaanvraag eind november bleken de bomen ziek te zijn en moesten 
halsoverkop gekapt worden vanwege de verkeersveiligheid op rijksweg N33.

Wij kwamen er pas achter nadat er borden werden geplaatst voor de afsluiting van de 
snelweg. Op vrijdag 4 januari 2019 belde de buurvrouw met een medewerkster van 
Rijkswaterstaat om te vragen wat er ging gebeuren. Haar werd verteld dat de bomen 
werden gesnoeid en dat ze nog bezwaar kon maken tot 12 januari 2019. Echter in het 
weekend van 5 en 6 januari 2019 werden de bomen al gekapt door onderhoudsbedrijf 
Lokken en zagen we die maandag op RTV Noord dat ecoloog met een 
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hoogwerker rieten manden had geplaatst in de bomen naast ons huis met een doorsnede 
van 40 centimeter met daarin materiaal van nesten uit de gekapte bomen.

De vergunning voor de kap in het kader van de verkeersveiligheid werd door RWS verleend 
op basis van een rapportje van 5 pagina’s zonder datum opgesteld door medewerkster 

 (zonder achternaam) van het onderhoudsbedrijf Lokken. Lokken is de 
onderaannemer van opdrachtgever Poort van Noord die het meerjarig onderhoudscontract 
heeft afgesloten voor Rijksweg N33 met Rijkswaterstaat.  van het bedrijf Lokken 
beoordeelde de bomen op plantenziekten en fysieke staat (de slager keurt zijn eigen vlees).

Het rapport:

VTA-Iijst N33 (oude Abelen tussen Meeder>-Veendam)

verklaring afkortingen:

dh dood hout(dikker dan een pok langer dan een meter)

ln.st. Insecten stan

s.st scheefstand

opkr opkronen

ri. restant zwam

p.o plakoksel Cm dit stuk n»t genoteerd per boom, 80% heeft een plakoksel)

1

2

3

4

5

6

7

8

3 

lC

2 voor 39.6

rot oude snoeiwond stamscheur van 2 meter in kroon

dh

dh

dh

dh-

dh

<$i 8n.st $t*m$cheur in de hooftak(kroon)

dh 3n4t

dh

dh

^ opkr. s.st matig

nader ondenoekAap 

nader onderzoek

1 voor 39.6 r+i opkr. botteop3m matig nader onderzoek
39.6 dh ln.st rot met rz. slecht kap
1 na 39.6 

2na 395 

3 n* 39.6 

4na39.6

dh 

dh 

dh 

dh

ln$Jinking bij plakoksel

rot stamvoet kanaalnjde 

in_st.

slecht nader onderzoek/kap

nader onderzoek 

nader onderzoek
5 na 39.6

6 na 395

dh

dh

opkr. stamscheur

opkr.
matig 

matig

nader onderzoek/kap

7 na 39.6

8 na 39.6

9 cia 39.6

10 na 39.6 

n na 39-5

dh 

dh 

dh 

dh 

dh

opkr. scheurlnhoofcftakkanaalzijde

opkr. 

opkr inslinkingstam

stamschot

matig

matig

nader onderzoek/kap

nader onderzoek

snoeien

U na 39.6

1 na 39.5

dh

dh

s.st. inslinkingstam

opkr.

matig nader onderzoek

2 na 39.5 

3 na 39.5 

4 na 39.5

5 na 39.S 

6na39.5 

7 ni 395

39.4

1 na 39.4

2 na 39.4

3 na 39.4

4 na 39.4

dh 

dh 

dh 

dh 

dh 

dh

dh 

dh 

dh 

dn 

dni

inrottk^g $tamvoet 

opkr inslinkingstam

wortetschade ma*pad 

opkr.

s.st lnslmklngstam

S.5t

opkr.

s.st inslinklng stam

s$t

s,st

matig

matig 

matig

matig 

matig

matig

nader onderzoek/kap
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5 na 39.4

6 na39.4

7 na 39.4

8 na39.4

dh s^t lengtescheur zijtak kanaalzijde matig 
slecht 
slecht

dh

dh inshnking stam r.z, op wortel$/voet

dh opkr stamscheur

1 na39.3

2 na39.3

3na39.3

dh s.$t. rot stamvoet scheur zijtak

dh opkr

dh opkr

slecht 

slecht 

slecht
4 na 39.3

5 na 39.3 

E ru 39.3 

7na393

dh opkr. rx voet kanaalzijdc

dh s.$t.

dh opkr

dh s.st. inslinkingstam

stecht nader onderzoek/kap 

slec.h:

matig
6rw393 

9 na 393 

10 na 39.3

1na 392

2 na 38J 

3n*39J

4 na 39.2

5 na 39.2

dh gfOte wond/ rot kroon^wofdtak

tfh

wortetechade maaipad

jonge boom geen gebreken

dh opkr- s.st.

dh opkr- s.st.

dh opkr-

dh

mabg kap

slecht

matlg

& na 39.2

7 na 39.2

8 na 39.2

9 na 39.2

10 na 39.2

1 na 39.1

2 na 39.1

3 na 39.1

4 na 39.1

5 na 39.1

6 na 39.1

7 na 39.1

1 na 39.0

2 na 39.0

dh opkr. rx op oude snoerwond

dh 

jonge boom geen gebreken

dh schade voet

dh mslinking stam

dh opkr zwareUkbovenweg

dh 

dh 

dh opkr.

dh opkr. zwaretakbovenweg s.st

dh opkr. s.st

dh

dh opkr.

dh opkr. s.st.

slecht kap

slecht

matig 

matig 

matlg 

matig 

matig

matig 
slecht

3 na 39.0 dh opkr. r.z. matig nader onderzoek
4 na 39.0

5 na 39.0

dh opkr. in.it.

dh opkr.
matig nader onderzoek 

matig
6 na 39.0

7 na 39.0

dh irt.lt

dh opkr. Inslinking stam

slecht nader onderzoek 

maug
8 na 39.0 dh inylinking stam slecht nader onderzoek

1 na 38.9 dh(hcht) injt. inrotting oude snoeiwond. rot voet wegkant. matig nader onderzoek
2 na 38.9

3 na 38.9

4 na 38.9 

5na38.9

6 na 38.9

dh opkr. s.st. bi.st.

dh opkr.

dh(bcht) s.st. rot voet kanaatzijde

dh opkr. inslinkingen

dh opkr. schade mrotting voet kanaalzijde

slecht nader onderzoek 

slacht 

matig 

matig 

matig
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7na 38.9 dh(licht) op*r. slecht

1 na38.8 dh $chade/rot voet kanaaüijde. >nslinking stam matig nader onderzoek
2 na 38 8 dh schade/rot voet wegzijde en kanaaüIjde, inslinking stam, oude wond inrotting mat^
3 na 38 8 dh

mang
4 na 38.8 dh

matig
5 na 38.8 dh s.st r.1 voet kanaalzi|de matig nade* onderzoek
6 na 38.8 dh sst rotvoetk*n*alzijde matig nader onderzoek
7na 38 8 dn(licht) $.st
8na383 dh rot ♦ ra kanaalzijde slecht kap
9na388 dh opkr. s.st. m<tlg

lM3BJ dh(l>chtJ rot voet kanaalzijde uitgescheurde tak
2na38.7 dh msimking stam matig naderonderzoek
3 na38,7 dh
4na38.7 dhflicht) opkr inslinking stam matig naderonderzoek
5 na38.7 dh
6 na38.7 dh[lkht) in.st. naderonderzoek
7na38.7 dh r.z voet inrotting kanaataijde nader onderzoek

1 na38.6 dh opkr-
2 na 38.6 opkr. $,st. r.Lvoet matig nader onderzoek
3 na 38 .6 dh opkr. schade voet
4na 38.6 dhOtht) opkr. inslmkmg stam
5na38.6 dh opkr matig
6 na 38.6 dNftcht> rot voet kanaateijde matig naderonderzoek
7na38.6 5tamscheur. rot voet kanaalzijde slecht nader onderzoek
8rw38.6 dh(kchtl <pp4cr.

lna38.S dh opkr.
2na38.S dh(licht) opkr. matig
3 na 3BJ opkr. ust. in.st scheurtaz^tak matig nader onderzoek
4na 38.5 dh(licht) opkr
5 na 38.5 dh{licht) in.st rot voet kanaalzijde nader onderzoek
6 na 38.5 dh opkr.
7 na 38.S ra ♦ rot voet kanaalzijde nader onderzoek
8 na 38.5 f i wegzijde

1 na 38.4 dhflicht) opkr. rot voet kanaalzijde matig
2 na 38.4 dh opkr. slecht
3 na 38.4 dh opkr. In.st. verdikte voet matig nader onderzoek
4 na 38.4 dh opkr. matig
5 na 38.4 dh opkr. matig
6 na 38.4 dh opkr. matlg
7 na 38.4 dh
8 na 38.4 dh<l.cht| opkr. slecht
9 na 38.4 dh in.st. Inslinkingstam matig nader onderzoek
10 na38.4 dh opkr. inslinking stam maiig

lna383 dh uitgescheurde tak stecht
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2 na 383 dh opkr. S-$t. inslinkingstam stecht
3 na 38.3 dh ifi.St. mrotbng kanaalzijde siecht kap
4 na 38.3 dh opkr. in.st stecht nader onderzoek
5 na 38.3 dh opkr. slecht
6 na 38.3 dh opkr. in,st. slecht naderonderzoek
7 na 38.3 dh in.st. slecht naderonderzoek
8 na 38.3 dh opkr. lft.St. matig naderonderzoek
9 na 38.3 dh opkr. slecht
10 na 38.3 dh opkr. s.$t. inslinkingstam slecht

1 na38.2 dh ift.it. slecht nader onderzoek
2 na 38.2 dh In.st. r.z. voet inslinking stam slecht naderonderzoek
3 na 38.2 dih opkr. in.st stecht nader onderzoek
4na38.2 dh opkr, in.it. schurende tak kroon, inslinking stam slecht naderonderzoek
Sna38.2 dh in.st verdikte voet matig naderonderzoek
6na38.2 dh Dpkr. schurende tak kroon <TUtlg
7 ru 38.2 dh in_st. fJ matig naderonderzoek
8na38 2 dh in.$t. loshangende tak nader onderzoek
9 ru 38.2 dh opfcr. voet r.z. slecht naderonderzoek

1 ru 38.1 dh opkr. siecht
2na38.1 dh opkr r.i. voet en insiinkingstam matig nader onderzoek/kap
3 na 38.1 dh opkr. in.st. matig naderondenoek
4na38.1 dh opkr rx voet slecht nader onderzoek/kap
Sna38.1 dh weinig biadbezening slecht
6 ru 38.1 dh(licht) Opkr, slecht
7 na 3B.1 dh verdikte voet slecht
8na38.1 dh opkr. inslinking slecht
9na38 1 dh inslinking slecht
10 na 38 1 dh slecht

lna38 0 dh zeer slechte conditte slecht advics kap!
2na38 0 dh zeer stechte condit>e inslinking stecht advies kap!
3 ru 3B.0 dh zeer stechte condrDe scheur zware zijtak boven weg slecht advirs kap!
4na38 0 dh zeer$techtecondn>e in.st. inslinkingstam stecht advies kap!
5na38-O dh zee r slechte co nditie ins linking stecht advies kapl
6 na 38.0 dh zeer slechte condrtie slecht advies kap!
7na38,0 dh opkronen in.st. Slecht nader onderzoek
8 na 38.0 dh in.st mslmking stam slecht nader onderzoek
9na380 dh r.z. voet inslmking stam matig naderonderzoek

1 na 37.9 dh in.*t. slecht nader cnderzoek/kap
2 na 37.9 dh(hcht) matig
3 na 37.9 dh slecht
4 na 37.9 dh opkr. s.st slecht
5 na 37.9 dh(licht) opkr. matig
6 na 37.9 dh opkr. rj inslinking stam matig naderonderzoek
7na37J dh(kcht) opkr in.st. matig nader onderzoek
8 na 37.9 dh opkr. matf

Conclusie van het rapport van  zonder achternaam en het summiere rapport zonder 
datum...

Mijn algeheleindrukvandestaatvan de bomen is dat teveel gebreken hebben en ookrisicovoorde veiligheidopleveren. De plakoksels hebik niet 
genoteerd maar zon8C % van alle bomen heeft plakoksels. Dit is een te schuin ingeplante tak. Dat vormt een zwak punt. Bij een zware storm kan zo'n 
tak er zomaar uitknallen.
I.v.m. de gevaarzetting dient er z.s.m. actie worden ondernomen.

Mvgj lokken groenvoorziening BV.

We vroegen ons serieus af wie deze deskundige was? Nog meer verbaasd waren we dat 
Rijkswaterstaat op basis van dit bijzondere rapport een kapvergunning af gaf voor zulke 
monumentale en prachtige bomen. Na zelf 25 jaar werkzaam geweest te zijn als inspecteur 
in de buitendienst van de Plantenziektekundige Dienst (nu NVWA) en gespecialiseerd in 
bomen en speciaal hun ziektes is mijn conclusie op basis van kennis en jarenlange ervaring 
dat de ca. 10 bomen ter hoogte van de fabriek Nedmag in Veendam verzwakt waren 
vanwege de uitstoot van zout uit de lage schoorsteen van de magnesiumfabriek en 
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inderdaad gekapt moesten worden en een gevaar vormden voor de verkeersveiligheid. 
Maar de overige bomen langs de N33 waren niet ziek en bovendien zeer goed gesnoeid en 
onderhouden. Die hoefden echt niet gekroond te worden en scheefstand? Dan staat elke 
boom scheef in Nederland. Zelfs in de zeer hete zomer van 2018 en 2020 lag er geen blad 
onder de overgebleven (zieke?) bomen en ook met een recentelijke zomerstormen in 2019 
en 2020 waarbij in onze directe omgeving diverse bomen werden geveld en daken van 
schuren zijn gewaaid, zijn er geen takken (met blad) uit de overgebleven (zieke??) bomen 
gewaaid. Mijn conclusie: Op basis van het rapport van en deze actie van 
Rijkswaterstaat zullen alle witte abelen en overige bomen van 50 jaar en ouder langs 
(rijks)wegen in Nederland gekapt moeten worden vanwege verkeersveiligheid! Ik rijd al 
meer dan 30 jaar dagelijks over de N33 naar het werk. Er zijn nooit problemen met takken 
geweest.

Echter het meest frappante was dat de provincie en Rijkswaterstaat ineens geen problemen 
hadden met het feit dat de meest zieke bomen (volgens het rapport van ) ter hoogte 
van het viaduct Duurkenakker naast ons huis plotseling mochten blijven staan. Wij snappen 
tot de dag van vandaag niet dat deze exemplaren plotseling niet meer ziek waren en geen 
gevaar meer vormden voor de verkeersveiligheid! In deze ‘meest zieke’ bomen werden 
bewust met hoogwerkers rieten nestmandjes opgehangen om de roeken te lokken uit de 
overige gekapte bomen. Deze actie is gelukt. De roeken vermeerderden zich in 1 jaar tijd 
van 150 naar 500 exemplaren (eigen telling).

Gedeelte van de overgebleven bomen naast ons huis met roekennesten op 12-4-2019, tijdens 
het nestelen in het voorjaar na de kap van de bomen.
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We vinden het onrechtmatig dat we vanwege verkeersveiligheidsredenen buitenspel zijn 
gezet. Vanwege deze onterechte dwingende reden ‘verkeersveiligheid’ werd ons de kans 
ontnomen om bezwaar te maken tegen de bewuste verplaatsing van de roeken naar 
Duurkenakker en de kap.

De overlast van de roeken werd zo groot in het voorjaar dat we weer aan de bel trokken 
waarna een aantal bijeenkomsten volgden. De gemeente en Rijkswaterstaat kwamen met 
het voorstel dat wij als aanwonenden van Duurkenakker dan zelf maar met een oranje 
hesje, vroeg in de ochtend en ’s avonds met het gebruik van geleverde laserpennen, 
ondersteund met geluidseffecten, gedurende enkele maanden in de ochtend en avonduren 
langs de op- en afritten moesten lopen om de roeken weg te jagen. We vonden het een 
belachelijk voorstel! Of we hier (als onderdeel van hardwerkend Nederland met gezinnen) 
überhaupt tijd en zin in hadden! Wij hadden die roeken niet bewust verplaatst!

Echter kort later ontvingen we het bericht dat hun voorstel was ingetrokken en er niets aan 
de roekenoverlast kon worden gedaan. Vanwege veiligheidsnormen van RWS kwam 
namelijk geen toestemming voor het gebruik van laserpennen vanuit de wegbermen of in de 
nabijheid van de N33. Om dezelfde redenen werd betreding van de wegbermen eveneens 
niet toegestaan.

Tot onze ontsteltenis maakte ecoloog  tijdens diezelfde bijeenkomst nog de 
opmerking dat hij na de eerdere beoordeling voor de rapportage ‘Quick scan en aanvullend 
vleermuisonderzoek populieren langs de N33 tussen Veendam en Meeden’ en enige dagen 
hangend in de hoogwerker tussen de bomen met de nestmanden ook niet de indruk had 
gekregen dat de bomen ziek waren. Had hij dit dan als ecoloog niet kunnen melden in zijn 
eerdere rapportages! Wij waren zeer verbaasd dat hij als ecoloog nier eerder opmerkingen 
over had gemaakt en vonden dit treurig. Ook als ik hier niet zou wonen zou ik de doodzonde 
hebben gevonden. Hoe vaak hebben we de afgelopen jaren niet gehoord van mensen die 
dagelijks over de N33 rijden die aangaven hoe jammer ze het vonden dat die mooie bomen 
waren gekapt.

Een familielid die een maand geleden op een avond bij ons op het terras zat en spontaan in 
zijn handen klapte. We vroegen waar hij last van had? Hij zei: “Van dat lawaai van die vogels 
daar word je toch helemaal gek van!”

3.2. We vinden het onrechtmatig dat de roekenkolonie niet is meegenomen in de 
omgevingsvergunning voor Windpark N33.

Naast het planteziektenkundige onderzoek door medewerkster  van het bedrijf 
Lokken vond er een onderzoek plaats door ecoloog Dillerop. Het rapport heette ‘Quick scan 
en aanvullend vleermuisonderzoek populieren langs de N33 tussen Veendam en Meeden’. 
Echter in dit rapport werden (hoe misleidend) naast de vleermuizen ook de beschermde 
roeken meegenomen.

Hoe onrechtmatig is het achteraf dat deze beschermde roeken niet werden genoemd en 
hiermee niet beoordeeld in de rapportage en (omgevings)vergunningaanvragen voor het 
Windpark N33 terwijl de bomen midden op het Windpark N33 staan ter hoogte van de 
windturbines van Cluster 1 en 2.
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RVO stelt zelf in haar Soortenstandaard Roek (rvo.nl) dat uit onderzoek is gebleken dat 75 tot 
90 procent van de foerageerbewegingen van de roeken tijdens het voortplantingsseizoen 
binnen een straal van 1.500 meter van de kolonielocatie plaatsvindt. Hierbinnen wordt het 
meest gefoerageerd in een straal van 500-1.000 meter van de kolonie. Voldoende geschikt 
foerageergebied in een straal van 1.500 meter van de kolonie is dus vereist. In dit 
foerageergebied staan windturbines van het windpark.

Onzes inziens is de overheid in gebreke gebleven tijdens de Vergunning aanvraag voor 
Windpark N33 in het kader van de Wet natuurbescherming. De roekenkolonie langs de N33 
werd niet meegenomen in de aanvraag. Er heeft geen toets plaatsgevonden ondanks dat er 
verbodsbepalingen gelden en er zijn geen ontheffingen aangevraagd. Er is onzes inziens 
afgeweken van dwingende bepalingen van het Europees recht. Wanneer deze zijn gegoten 
in de vorm van richtlijnen, moeten ze worden omgezet in nationaal recht. Hebben ze de 
vorm van verordeningen, dan zijn ze rechtstreeks verbindend. Op het gebied van milieu- en 
natuurbescherming is een groot aantal richtlijnen en zijn enkele verordeningen tot stand 
gekomen. Van deze richtlijnen kan in nationale wetgeving niet worden afgeweken, tenzij de 
richtlijnen zelf voorzien in uitzonderingen of afwijkingsmogelijkheden.

4. De rechtsongelijkheid dat ondanks stapeling van mijnbouw en energieprojecten in een klein 
gebied er geen rekening wordt gehouden met belanghebbende en de gevolgen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) moet zich sterk maken voor de veiligheid van de mens 
en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij 
transport en distributie van energie, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven 
over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van o.a. de delfstoffen gas en zout 
en windenergie op zee. SodM moet zorgen dat omwonenden en burgers zich veilig voelen. De 
medewerkers zijn formeel in dienst van het ministerie van EZK maar voeren hun werk 
onafhankelijk uit in naam van SodM. Het SodM heeft nooit advies of een voorlichting gegeven in 
Meeden.

Misschien weet de rest van Nederland het niet dat naast Windpark N33 we in dit gebied in een 
straal van 5 km rondom ons huis te maken hebben met een optelsom van mijnbouwactiviteiten - 
en energietransitie projecten. Het gevolg is dat onze omgeving veranderd in een 
energielandschap en op den duur in een Energy Valley door de bodemdaling. We hebben te 
maken met een overkill aan energieprojecten in onze directe omgeving terwijl we er als 
aanwonenden alleen de overlast ondervinden en schade moeten dragen er niet van mee 
profiteren. In de ondergrond wordt sinds de jaren 6o naar gas geboord en vanaf 1972 wordt er 
zout gewonnen. De verwachting is dat de effecten nog jarenlang merkbaar zullen zijn.
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Waarom de aardbevingen nog 
door blijven gaan
£ Egbert Minrrema 15 juli 2020,15:27 • 3 minuten leestijd

Hoe kunnen toch aardbevingen ontstaan? 
C Staatstoezicht op de Mijnen

Na de aardbeving van gisteren biJ Loppersum vraag Jeje wellicht af: 
wanneer stopt het nou eens een keer? Het antwoord is misschien nog niet 
zo hoopvol. Want ook nadat de gaswinning nelemaal is gestopt, kunnen 
aardbevingen bli|ven doorgaan.

Voor je dit kunt snappen, is het eerst goed om te weten hoe aardbevingen 
ontstaan. Op drie kilometer diepte heb Je een zandstenen aardlaag', legt 
Cynthia HeiJne van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) urt. Dit is met 
een massief stuk steen. Want in die zandsteenlaag bevinden zich allemaal 
breuken en minuscule gaat|es en kiertjes. In die ruimtes bevindt zich 
aardgas.

Druk neemt af
Doorjarenlange gaswinning wordt het gas urt die gaten en kieren gezogen. 
De druk in die zandstenenlaag neemt daardoor af, waardoor die laag krimpt. 
Door die krimp bouwt zich spanning op tussen de breuken in deze 
zandsteenlaag. En als die spanning te groot is, dan ontstaan er plotselinge 
verschuivingen: de aardbevingen.

In de Jaren 60 van de vorige eeuw werd het eerste gas gewonnen. Toch 
waren er jarenlang geen aardbevingen. Dat komt omdat die druk in die 
zandsteenlaag heel langzaam afneemt, en daardoor de spanning tussen de 
breuken heel langzaam toeneemt. Het gaat immers om een gigantisch 
gasveld.

Angst en onzekerheid
Inmiddels weten we alles van de aardbevingen af. met alle gevolgen van 
dien. Schade aan huizen, angst, onzekerheid, en ook de gaswinning die 
wordt gestopt. Maar de aardbevingen zullen nog een tijdje blijven, alhoewel 
het er wel minder zullen worden.

De bodem wil in feite overal dezelfde 
druk hebben. Dit proces noem je 
drukvereffening, en ook dat proces 
zorgt voor bevingen
Cynthia Heijne - Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Inmiddels wordt er, gezien de grootte van het gasveld. zo weinig gas meer 
gewonnen, dat de directe oorzaak van de bevingen verandert, zo legt HeiJne 
uit. 'Op de plekken waar het gas gewonnen wordt, wordt de druk in de 
grond verlaagd. Op ander plekken in de ondergrond is de druk nog hoger. 
Wat Je nu krijgt is dat het gas in de bodem met een hogere druk zich 
verplaatst naar plekken in de bodem met een lagere druk. De bodem wil 
namelijk in feite overal dezelfde druk hebben. Dit proces noem Je 
drukvereffening. en ook dat proces zorgt voor bevingen.'

Jaren overheen
Als de gaswinning eenmaal is gestopt zijn de drukverschillen in de bodem 
als gevolg van die winning dus niet direct weg. Daar gaan nog Jaren 
overheen, met bevingen tot gevolg, ook zwaardere. Volgens HeiJne zullen de 
bevingen ovengens wel afnemen in aantal.

Pas als die druk overal echt gelijk is, zullen er geen gasgerelateerde 
aardbevingen meer zijn. Hoe lang dat gaat duren, daar kan het SodM niets 
over zeggen.

We bevinden ons op een kruispunt van gasbuizen met een netwerk aan gasbuizen onder de 
grond. De bovengrond is recentelijk getransformeerd met 34 turbines van Windpark N33 met 
een hoogte van ruim 200 meter hoog. Er is een 43 ha groot zonnepark aangelegd die bestaat uit 
een aaneengesloten glazen vlakte met daartussen witte transformatorhuisjes van Energiepark 
Duurkenakker. Een van de grootste zonneparken van Nederland. De uitgeholde zoutcavernes 
worden ingezet voor gas-, stikstof- en waterstofopslag. Aan de oostkant van het dorp bevindt 
zich het grootste Nederlandse verdeelstation van Tennet met meerdere hoogspanningsleidingen 
die over en langs het dorp en door het gebied lopen. Ook hier vinden nog steeds grote 
uitbreidingen plaats. Aan de westkant van ons kleine dorp wordt de grote Stikstoffabriek met 
hoge 3 torens van Gasunie gebouwd zodat de gaskraan in Groningen dicht kan en het 
geïmporteerde gas geschikt kan worden gemaakt voor de Nederlandse gastoestellen zodat de 
gaskraan in Groningen dicht kan. Daarnaast zijn er meerdere initiatieven voor nog meer grote 
zonneparken.
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Hoelang houden we nog last van aardbevingen door gaswinning? Hoeveel schade zal er nog 
ontstaan aan onze huizen als gevolg de stapeling van bodemdaling als gevolg van de optelsom 
van aardgas- en zoutwinning? Hoeveel effect hebben de het verdwijnen van de vrije horizon, de 
verkeers- en geluidsoverlast, fijnstof op de waarde van onze woning en onze gezondheid? Hoe 
onaantrekkelijk is onze woonomgeving geworden vanwege al deze factoren, de zonnepanelen, 
de fabriek en de windturbines met de constant draaiende wieken en witte en rode verlichting, en 
de hoogspanningsmasten en lijnen.

Vanwege de stapeling van mijnbouw weten we onderhand niet meer wat de oorzaken zijn van de 
scheuren en de verzakkingen in ons huis en schuur. We geloven onderhand niet meer dat 
mijnbouw veilig is en geen gevolgen heeft. Regelmatig voelen we een vreemd gerommel en 
trilling in de ondergrond. Is dit gaswinning, zoutwinning of een gevolg van de windturbines die 
staan te draaien? Onze kinderen horen een hoge piep van de windmolens en wij een bromtoon. 
Ik word af en toe wakker van een rare brom van de windmolens en af en toe een rare tik. Wat 
me ook opvalt is dat als de omgevingsgeluiden van de snelweg in de nacht wegvallen het bijna 
nooit meer echt stil is. Ik heb het afgelopen jaar slecht geslapen. Is dit vanwege Corona, 
windmolens, het vele verkeer, de stapeling van projecten of iets anders? Zeg het maar... We 
maken ons ernstig zorgen over de gezondheidsrisico’s die mogelijk kleven aan jarenlange 
bloostelling aan laagfrequent geluid. Maar we krijgen te horen dat we niet zo moeten zeuren en 
schreeuwen!

4.1. Rechtsongelijkheid vanwege geen steun van gemeente of provincie overheid ondanks 
stapeling projecten

4.1.1. Provincie en overheid

Volgens gedeputeerde Homan van de provincie Groningen zijn we grote schreeuwer. 
“Je hoort alleen de hardste schreeuwers over windmolens’, stond in een interview in 
Dagblad van het Noorden op 29-5-2021. We voelden ons aangesproken door deze 
mevrouw. Mogen wij geen bezwaar maken in dit land, mogen wij onze zorgen niet 
uiten en hebben wij geen vrijheid van meningsuiting? Vindt zij als gedeputeerde niet 
dat inspraak een democratisch recht is dat geldt voor iedere burger in Nederland? Of 
vindt zij dat wij onze mening niet mogen uiten, we onze mond moeten houden en het 
prima is dat wij 4x worden uitgesloten vanwege een rijkscoördinatieregeling en 
hiermee onze mond werd gesnoerd?

Misschien snapt het Rijk en mevrouw Homan nog steeds niet waarom bewoners van 
Meeden in opstand komen en kwamen. We hadden geen andere keuze en andere 
mogelijkheid! Het was in ons eigen belang, omdat we werden opgeofferd vanwege 
landsbelang wat heeft geleid tot een gigantische transformatie van onze omgeving en 
we slapen slecht. Er was geen normale inspraak en juridische weg vanwege het feit dat 
ons als kleine groep ons democratische rechten werden ontnomen die wel voor andere 
burgers in Nederland gelden. We werden uitgesloten vanwege de toepassing van de 
rijkscoördinatieregeling en voor het buurtschap Duurkenakker werden we met 4x de 
rijkscoördinatieregeling opgezadeld. We werden gedurende lopende projecten met de 
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rijkscoördinatieregelingen opgescheept, en hiermee gedwongen om ‘schreeuwers’ te 
worden omdat niemand ons steunde, serieus nam, aan ons lot werden overgelaten en 
uitgesloten van bepaalde basisrechten in Nederland. Er werd nooit een goede uitleg 
gegeven over de rijkscoördinatieregeling pas later drong tot ons door wat het inhield. 
Hadden we dit alles als makke schapen over ons heen moeten laten komen? We 
hoopten hiermee nog enigszins in beeld te komen, en er naar ons werd geluisterd en 
we werden meegenomen in het proces! We ervaarden het als een enorme 
rechtsongelijkheid! Er werd namelijk met de rijkscoördinatieregeling dictatoriaal over 
ons heen gewalst! We waren als dorp totaal niet in beeld en er werd geen enkele 
rekening met onze belangen, transformatie van onze leefomgeving, overlast, 
gezondheid en verkoopbaarheid van onze huizen gehouden. We werden inderdaad 
gedwongen om deel te nemen aan ludieke acties als een barbecue, spandoeken 
ophangen, stickers plakken en bijeenkomsten bijwonen. Dat dit zelfs zover ging en 
ernstig werd dat een bewoner waarschijnlijk zoveel onrecht, machteloosheid en 
kwaadheid voelde, dat dit leidde tot excessen met als gevolg dat hij in de gevangenis 
belandde waar niemand blij van werd en de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding de term windextremisme introduceerde.

Dat de initiatiefnemers en grondeigenaren zwegen als het graf omdat hen of zij zichzelf 
een zwijgplicht was opgelegd op dwang van hoge boetes, zij nooit een aanspreekpunt 
waren en grondeigenaren nooit aanwezig waren bij bijeenkomsten werden projecten 
omhuld met geheimzinnigheid wat leidde tot een enorme achterdocht, tweespalt en 
ontwrichting tussen families, vrienden en kennissen in de dorpen. Omdat 
grondeigenaren en initiatiefnemers ook tegen families, vrienden en kennissen als 
ernaar gevraagd werden ook de kaken stijf op elkaar hielden werd de situatie op den 
duur wel erg ongemakkelijk en stiekem en konden ze elkaar op den duur niet meer 
normaal in de ogen kijken. Er was totaal geen transparantie. Het Ministerie heeft mede 
door het uit handen nemen van de bevoegdheden van de gemeente en de bewoners 
bij de toepassing van de rijkscoördinatieregelingen (RCR) ervoor gezorgd dat enorme 
conflicten ontstonden, welke leidden tot een verstoring van de sociale verhoudingen 
met een gigantisch maatschappelijke ontwrichting, welke nog jaren zijn sporen zullen 
nalaten in de dorpen omdat er geen normale procedures plaatsvonden en het 
vertrouwen ernstig werd geschonden. ...
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Nienke Homan door het stof over 
‘schreeuwers’ rond windparken
ERIK VAN DER VEEN

GRONINGEN De Groningse gedepu
teerde Nienke Homan biedt ruiter
lijk excuses aan voor haar kwalifi
catie van tegenstanders van wind
en zonneparken als ‘schreeuwers’. 
„Dit was niet zo bedoeld.”

„Ik baal als een stekker van de con
sternatie die mijn woorden hebben 
gewekt", zei de gedeputeerde in een 
debat dat de oppositie in Provinciale 
Staten gisteren wijdde aan een inter
view in Dagblad van hel Noorden 
over het provinciale energietransi- 
tiebeleid.

inspraakavonden over dat onder
werp trekken alleen maar tegen
standers van nieuwe wind- of zon
neparken. stelde Homan in de krant. 
..Uiteindelijk zijn het de hardste 
schreeuwers die je hoort" en .udleen 

de gemiddelde bkmke man van 65- 
plus die ooit techneut was", zei ze.

Die uitspraken had ze niet moe
ten doen en waren ook niet zo be
doeld. benadrukt de gedeputeerde. 
Ze heeft voorafgeen inzage in het ar 
tikel bedongen en dus ook geen in
vloed op de tekst gehad. „Ik heb min
der handige woorden gebruikt, 
maar ik heb ze wel zo gezegd. Ik 
neem daar afstand van."

Op de uitnodiging van Groninger 
Belang-voorman Bram Schmaal om 
expliciete excuses aan alle Gronin
gers te maken, gaat Homan niet in. 
Haar verontschuldigingen aan de 
Staten zijn volgens de gedeputeerde 
ook gericht aan de bevolking: „Dit is 
de plek waar ik verantwoording heb 
af te leggen en dat heb ik gedaan."

De Groninger Staten laken de uit
spraken in het DvhN-interview in 
harde bewoordingen. Groninger Be- 

lang-aanvoerder en aanvrager van 
het debat Schmaal noemt de kwalifi
catie van tegenstanders 'stuitend 
schofferend’. Forum voor Democra- 
tie-fractievoorzitter Bart van der 
Werf spreekt van 'ongepast en mis
plaatst dedain'.

Ondanks alle ophef denkt Homan 
dat ze als bestuurder nog altijd in 
staat is te bouwen aan maatschappe
lijk draagvlak voor de nieuwe Regio
nale Energie Strategie waar ze al 
twee jaar aan werkt „Ik ben passie
vol. ik werk hard, loop heel veel in
formatiebijeenkomsten af en ben 
toegankelijk voor iedereen", zegt ze 
op dic nadrukkelijke vraag van SP- 
leider |an Hein Mastenbroek.

De gedeputeerde stelt dat ze haar 
uitspraken heel anders heeft be
doeld dan ze zijn overgekomen. Ze 
bestrijdt dat ze critici de mond zou 
willen snoeren, .,ik heb juist willen 

aangeven dat we iedereen de moge
lijkheid willen geven om mee te 
doen aan die energietransitie. Maar 
het is een uitdaging ook jongeren 
daarin te betrekken, |onge gezinnen 
met kinderen zijn bijvoorbeeld vaak 
niet in staat inloopavonden te be
zoeken. Het is een zoektocht hoe we 
ook die groepen kunnen bereiken.”

Voor de Staten is de kwestie afge
daan met Homans reactie. Al vallen 
vooral oppositiepartijen nog over 
het feit dat Homans excuses pas vijf 
weken na het interview komen. Vol
gens Robert Pestman (Code Oranje) 
is Homans blazoen wel degelijk ge 
schonden door de kwestie: hij riep 
de gedeputeerde op 'haar eigen con
clusies te trekken'.

Een motie van wantrouwen die 
Schmaal met steun van acht partijen 
had voorbereid, werd echter niet in
gediend.

Wel kwam de Groninger Behng- 
leider met een motie van afkeuring 
voor Homan vanwege haar ge
wraakte uitspraken waarin Gedepu
teerde Staten werd opgeroepen 'ac
tief werk' te maken van het herstel 
van het geschonden vertrouwen' bij 
de Groningers.

Schmaals motie krijgt echter geen 
steun van een Statenmeerderheid. 
De vijf coalitiepartijen, en onder 
meer ook SP, zien geen reden voor 
een scherpere tik op de vingers en 
zien ook geen rol voor het hele colle
ge van Gedeputeerde Staten om het 
vertrouwen te herstellen.

De coalitiepartijen zien voldoen
de basis van vertrouwen na Homans 
verontschuldigingen voor de uit
spraken. Die zijn 'volledig en ver
trouwenwekkend'. zo oordeelt bij
voorbeeld ChristenUnie-woord- 
voerder Fredric Geijtenbeek.

203 van 246



202100627

4.1.2. Wethouder Borg

Zoals wethouder Jaap Borg uit Hoogezand van de gemeente Midden-Groningen begin 
2017 trots meldde: “We worden het Koeweit van het Noorden”. Hij was de sjeik en 
wij als omwonenden de Sjaak. Op dat moment wisten wij als aanwonenden nog niet 
dat er een Tijdelijke vergunning was verstrekt door de gemeente, dat er al 
toezeggingen waren gedaan aan initiatiefnemers en dat er überhaupt een park kwam 
in onze achtertuin.

X RAAD & BESTUUR * STANDPUNTEN

V MIDDEN-GRONINGEN

ij PARTU ö AC

Jaap Borg: Midden-Groningen Koeweitvan het 
Noorden door vestiging Sunfest

WD : 10 maart 201 7

De WD is blij met het initiatief van Sunfest om een groot zonnepark te vestigen 
in de toekomstige gemeente Midden-Groningen.Jaap Borg: "Er zijn meerdere 
projecten gepland in Midden-Groningen, op deze manierworden we nog het 
Koeweit van het Noorden*.

Het gebied, ter grootte van 50 hectare, is gesitueerd naast de spoorlijn Zuidbroek - 
Veendam. Het geb>ed kan maarliefst 18-000 huishoudens van stroom voorzien. De overgang 
van fosstele brandstoffen naar oneindige bronnen is zeer belangrijk voor de provincie 
Groningen maar ook voor onze planeet in het algemeen.

a NEUWS

Dat onze dorpswethouder Jaap Borg in 2017 niet wist dat er mensen woonden op 
Duurkenakker en later toegaf dat hij op basis van een blik op Google Maps had 
bepaald dat de plek voor Energiepark Duurkakker geschikt was voor een zonnepark 
ook omdat hij dacht dat er geen mensen woonden op Duurkenakker. Dat nadat hij 
achter zijn bureau vandaan en langskwam in onze woningen moest toegeven dat 
het wel degelijk impact had op onze woonomgeving en uitzicht maar ons probleem 
niet zo snapte voelde als een enorm onrecht naar ons toe.

Was dit dezelfde wethouder die recentelijk op 24-6-2021 de gemeenteraad van 
Midden-Groningen verontwaardigd en boos verweet dat zij hadden kunnen weten 
via zijn WOZ-aanslag dat hij 2 zomerhuizen bezit en 1 huisjes permanent verhuurt 
tegen de gemeenteregels in? Daar hebben wij op Duurkenakker met verbazing naar 
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zitten luisteren omdat hij in 2017 als dorpswethouder niet wist dat er mensen 
woonden op Duurkenakker!? Geen wonder dat hij als verantwoordelijke wethouder 
geen enkele rekening heeft gehouden met onze belangen bij alle projecten op 
Duurkenakker! Hij wist niet eens dat wij er woonden! Dit had hij dan destijds toch 
ook via onze WOZ-aanslagen kunnen weten?! Daarnaast trok dhr. Borg tijdens het 
eerste overleg in november 2017 op ons verzoek als aanwonenden onze 
mededeling in twijfel dat de gemeente in 2003 een brief had gericht en 
toezeggingen had gedaan aan de bewoners van Duurkenakker in twijfel, tot wij hem 
kort daarna de originele brief overhandigden.

Ter info:

Op 24-6-2021 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen heeft in overgrote meerderheid het 
vertrouwen opgezegd in VVD-wethouder Jaap Borg omdat hem werd verweten een recreatiebungalow 
op De Leine in strijd met het gemeentebeleid permanent te verhuren en dat voor het college verzwegen 
te hebben. Volgens Borg was het algemeen bekend dat hij twee vakantiebungalows op De Leine bezit. In 
één daarvan woont hij (legaal) zelf met zijn partner, de andere wordt verhuurd. ,,De gemeente stuurt 
mij nota bene elk jaar een WOZ-aanslag voor beide bungalows", verdedigde Borg zich. ,,Dus hoezo niet 
weten dat ik twee huisjes op het park bezit? Dat staat gewoon overal geregistreerd. Ik hoef toch niet te 
zeggen wat algemeen bekend mag worden verondersteld? Ik heb maximale transparantie betracht.

HS-krant, 14juli 2021. pagina 9.Vier partijencoalitie Midden-Groningen
HOOGEZAND De coalitie in 
Midden-Groningen gaat na 
het wegsturen van WD- 
wethouderJaap Borg (en het 
als gevolg daarvan uit de 
coaUtie stappen van de WD) 
als vier partijencoalitie door. 
Dat hebben de resterende 
collegepartijen vorige week 
besloten.

Voor zijn collega's 
verzwegen
De coalitie zegde het vertrou
wen in WD-wethouderJaap 
Borg op nadat bleek dat deze 
een woning op De Leine 
permanent verhuurde en dat 
voor zijn collega’s verzweeg.

Foto: AJ. Garama

Coalitiepartijen PvdA. SP. 
ChristenUnie en CDA vonden 
dat Borg daardoor niet meer 
te vertrouwen was.

WOZ-aanslag voor 
verzwegen onroerend 
goed
De gewezen wethouder zei 
zelf dat hij toch niet hoefde 
te vertellen wat bekend ver
ondersteld mocht worden. De 
gemeente stuurde hem toch 
elk jaar een WOZ-aanslag 
voor het verzwegen onroe
rend goed?
Borg weigerde op aandringen 
van het college op te stappen 
en legde zijn politieke lot in 
handen van de gemeenteraad. 
Die stuurde hem donderdag 
24juni weg. Daarop stapte de 
WD uit de coalitie.

Portefeuille verdeeld
De vier resterende partijen 
hebben de portefeuille van 
Borg onderUng verdeeld en 
willen door tot de gemeente
raadsverkiezingen van maart 
2022.

Zonder WD houdt de coaUtie 
van PvdA, SP, ChristenUnie 
en CDA een krappe meerder
heid van 18 van de 33 raads- 
zetels. ■
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4.1.3. Wethouder Boersma

Dan staat er vervolgens op 30-6-2021 in de krant dat wethouder Boersma van de 
gemeente Midden-Groningen per 1 juli 2021 afscheid neemt. Hij gaat met pensioen. 
Hij omschrijft zich zelf als iemand die altijd ‘AAN’ stond. Ik kan melden dat nadat de 
gemeente de vergunning van Energiepark Duurkenakker binnen had, hij voor ons op 
Duurkenakker ondanks de stapeling aan projecten en toezeggingen ‘UIT’ stond. Hij 
zal verder waarschijnlijk verder wel goede dingen hebben gedaan maar wij hebben 
op Duurkenakker niets meer van dhr. Boersma vernomen sinds 2019 nadat de 
Vergunning voor Energiepark Duurkenakker binnen was. We hebben niet de 
verwachting dat zijn opvolger deze zaken zal oppakken en niet verwachten dat deze 
nieuwe wethouder bekend is met het feit dat wethouder Boersma de gemeenteraad 
destijds heeft beloofd dat hij ons zou ondersteunen met alle projecten vanwege de 
stapeling van projecten, de planschade, de unieke situatie op Duurkenakker en 
overlastsituatie.

5. Schade door mijnbouwprojecten

De afgelopen 25 jaar hebben we te maken met scheuren en verzwakkingen in ons huis. 
Onderhand weten we soms niet meer bij wie we het moete melden en wie de veroorzaker is.

5.1. Aardbevingsschade vanwege gaswinning?

Er zijn meerdere lichte aardbevingen geweest die we enigszins voelden. Echter 2x hoorden we 
een harde knal. De eerste keer waren we in de veronderstelling dat er vrachtwagen tegen de 
Meedenerbrug reed met als gevolg dat de hele buurt tegelijkertijd buiten stond. Studerende 
kinderen kwamen naar beneden om te vragen wat eraan de hand was omdat het bureau zo raar 
schudde en wat was dat voor een lawaai? De tweede keer werden we midden in de nacht wakker 
in de veronderstelling dat er zware kast op zolder omviel, maar er staat helemaal geen kast bij 
ons op zolder. Beide keren voelden we een behoorlijke beving en stond het huis een paar tellen 
te kraken met als gevolg scheuren in de muren van huis en schuur en langzaam wijkt een kozijn 
steeds verder naar links en sluit de voordeur niet meer. Alleen de scheur wordt vergoed.

Wel aardbevingsschade
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Geen aardbevingsschade

Geen aardbevingsschade. Kozijn wat 1 cm uit het lood gaat, huis uit 1986?

De inspecteur kan ook niet vertellen waar het wel van komt, maar het is geen 
aardbevingsschade...

Geen aardbevingsschade in tegel badkamer
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Terwijl de inspecteur tijdens de opname in 2017 het ook wel vreemd vond een muur van 
ons huis uit 1985 bij de keuken een centimeter uit het lood ging stond in het 
inspectieverslag dat geen gevolg was van aardbevingsschade. Maar waar komt het dan wel 
van? Hoe kan een huis van 30 jaar oud al 1 centimeter gaan hellen en de deur klemmen?

5.2. Zoutwinningschade?

Enkele jaren geleden kregen we als grondeigenaar een uitnodiging van de gemeente 
Veendam en het bedrijf Nedmag een uitnodiging voor een bijeenkomst in de 
Borgerswoldhoeve in Veendam. Die avond werd een voorlichting gegeven over de 
bodemdaling als gevolg van de zoutwinning rond Veendam. De magnesiumfabriek 
Nedmag haalt sinds 1972 magnesiumzout uit de zoutlaag in de ondergrond in de 
omgeving van Veendam.

Die betreffende avond bleek dat het waterschap problemen had om het waterpeil in 
onze sloten te beheersen vanwege bodemdaling. Het water in de sloten liep over de 
stuwen. De stuwen moesten worden opgehoogd. De kosten zouden worden betaald 
worden door de veroorzaker van de bodemdaling, de magnesiumfabriek Nedmag.

Bron: Website Staatstoezicht op de Mijnen (SodM): 15-10-2021

Bodemdaling door zoutwinning
Bij zoutwinningverlooptde bodemdaling meestal sneller dan bij gaswinning. Door 
zoutwinning ontstaan holtes in de diepe ondergrond met daarin zout water. Doordat het 
zout zich onder hoge drukgedraagt als een dikke vloeistof, stroomt dit langzaam in de 

richting van deze holtes. Deze 'zoutkruip' kan aan de oppervlakte leiden tot bodemdaling. 
Lokaal kan de bodemdaling enige decimeters bedragen. De bodemdalingskom die daarbij 
ontstaat is vergelijkbaar met die bij gaswinning, maar vaakwat steiler. Dit komt doordatzout 
plaatselijkwordt gewonnen: niet uit een veld van vaakkilometers groot, maardoor 

toestroom van zout uit een veel kleiner gebied rond de caverne. Indien de achtergebleven 

zoutcaverne na de actieve zoutwinning leeglooptverdwijntde caverne in de ondergrond. In 

dat geval treedt er aan de oppervlakte verdere bodemdaling op. Doordat de 

bodemdalingskom steil is, kan hetvoor hetwaterschap lastigerzijn om hetgrondwaterpeil 
aan te passen aan de lokale omstandigheden.

Bij de winning uit het Groningen-gasveld is de bodemdaling op het diepste punt 40 
centimeter. Deze bodemdaling is een belangrijke reden voor aanpassingen in het 
lokale grondwaterpeil. Voor schade aan gebouwen en huizen voor het Groningen- 
gasveld geldt het wettelijk bewijsvermoeden. Dat betekent dat bij schade door 
bodemdaling ervan uitgegaan wordt dat deze door de gaswinning komt tenzij er een 
aantoonbare andere oorzaak is. Bij de overige gasvelden is de bodemdaling meestal 
kleiner - vaak minder dan 10 centimeter. Lokale veranderingen in het grondwaterpeil 
hebben dan vaak andere oorzaken, zoals het oppompen van grondwater voor een 
fabriek, bemaling voor bouwactiviteiten of seizoensinvloeden. Hier geldt het wettelijk 
bewijsvermoeden niet. Bij schade aan huizen bij kleine gasvelden als gevolg van 
bodemdaling, wordt er niet zonder meer vanuit gegaan dat dit door de gaswinning 
komt.
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Bodemdalingskaarten

J£w

Greetsjel
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Mat toont t>odemdalingskaart 2.0?
We zien de geschatte bewegingssnelheid van miljarden lnSAR 

meetpunten. in kleur aangegeven Door in te zoomen worden deze 

>nelheden eerst in vakjes van 300x300 meter getoond, en bij verder 
nzoomen worden de individuele meetpunten zichtbaar De 

deurenschaal kan worden ingesteld om meer detail te kunnen zien. 
Door op een meetpunt te klikken verschijnt het tijdsverloop van de 

/erplaatsing van dat punt. De gemeten periode is van januari 2015 

otjuni 2020

Welke kaartlagen zijn er?
Verschillende kaartlagen kunnen worden aan- of uitgezet. Als 

achtergrond kan worden gekozen tussen verschiltende 

opografische kaarten of voor luchtfoto's De satellietradar bekijkt 
'tederland vanuit zes verschiltende posities in de ruimte De 
Dijbehorende kaartlagen heten West-1Q, Midden-1^ en Oost-1^. 

Door de verschillende posities van de satelliet worden steeds 

andere meetpunten gevonden Hierdoor kan er mogelijk ook 

egenspraak ontstaan

Mgelelde lagen
n de afgeleide lagen zijn resultaten van bewerkingen op de 

jegevens te zien, zoals een stabiliteitsmaat voor gemeenten en 

waterschappen een anatyse van de beweging van en rondom 

stations. en een laag met locaties van bijzondere waarnemingen 

Hoe is de kaart gemaakt?
SkyGeo heeft de kaart geproduceerd door complexe radargegevens 

/an satellieten te verwerken De lnSAR gegevens in de 

Dodemdalingskaart zijn schattingen van verplaatsing waarbij 
/erschillende aannames zijn gedaan Voortoepassingen in de 

oraktijk stemmen we de verwerkingswijze altijd af op de beoogde 

oepassing Dat is in dit geval niet mogelijk, waardoor de gegevens 

met zorg kennis en achtergrondinformatie moeten worden 

je nterpreteerd Een overzicht van voorbehouden is hier 
jeschikbaar Wel zijn de gegevens gevalideerd voor vergelijking 

aver het hele land.

>tfi%^P y
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Het verbaasde ons niet dat er problemen waren met het beheersen van het waterpeil in de 
sloten. Al meerdere jaren liep onze schuur tijdens een wat zwaardere regenbui onder water. 
We hadden al langer het vermoeden dat deze oorzaak bodemdaling als gevolg van gas- en/of 
zoutwinning in onze directe omgeving moest zijn. Onze (schoon)vader geboren in 1929 die zijn 
hele leven op de boerderij had gewoond kon zich niet herinneren dat dat de schuur in al die 65 
jaar dat hij er had gewoond ooit onder water was gelopen, nu gebeurde het bij een behoorlijke 
regenbui enkele keren per jaar. De hooipakken die we op de grond zetten en verder 
opstapelden werd keer op keer nat. Het gevolg dat we de hele bult moesten verzetten en de 
onderste pakken weg moesten gooien omdat deze verrotten en een gevaar werden voor het 
omvallen van de hele hooibult. Er zat niets anders op dan de bodem van de schuur op te hogen 
met 20 cm zand en daar bovenop nog betonklinkers. Je spreekt dan al gauw over 25 cm. Helaas 
waren we daarna genoodzaakt om ook de hele achtergevel en schuurdeuren te vernieuwen 
omdat de schuurdeuren veel te laag werden. Al met al heeft ons dit veel geld gekost. We 
hebben destijds bij verschillende instanties geïnformeerd of dit misschien een gevolg was 
bodemdaling zou kunnen zijn maar dat werd ontkend en het speelde vlak voor de 
aardbevingsproblematiek boven begon te spelen. Of werd het waterpeil ten tijde van de 
ontwikkeling van het RSCG-terrein in het gebied verlaagd? Als burger sta je nergens. En jammer 
voor ons dat we destijds genoodzaakt waren om dit herstel op eigen kosten te verrichten terwijl 
er nu wel een meldpunt is bij Instituut Mijnbouwschade Groningen bij Bodemdaling door 
zoutwinning en gaswinning.

We maken ons ernstige zorgen wat verdere bodemdaling op termijn verder met ons huis en 
onze schuur gaan doen. De kans is groot dat de Raad van State de aanvraag vergunning voor 
zoutwinning rond Veendam tot het jaar 2045 binnenkort goedkeurt. We hopen nog steeds dat dit 
niet langer wordt toegestaan. Uit onderzoeken blijkt dat zoutwinning uit de diepe ondergrond een 
onbeheersbaar proces is. Het heeft een grote bodemdaling tot gevolg. Het diepst punt zal de 
komende jaren in ieder geval nog 30 cm zakken. Ik vraag me af of de overheid zich realiseert welke 
gevolgen dit kan hebben voor de gebouwen in de omgeving en in onze ogen verantwoordelijk is voor 
de gevolgen door het toekennen van de vergunning. Wetende wat de gevolgen en schade n.a.v. van 
de gaswinning voor een impact hebben gehad in Groningen en onze omgeving en we nog steeds niet 
weten wanneer deze ellende ten einde komt.
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6. Onrechtmatig dat breed scheepvaartverkeer wordt toegestaan en dat de vergunningaanvraag 
voor de remmingswerken ter hoogte van de Meedenerbrug niet correct werd aangevraagd.

We vinden het onrechtmatig dat er breder scheepvaartverkeer door het A.G. Wildervanckkanaal 
wordt toegestaan. Het doel van de remmingswerken is dat deze bredere schepen de 
remmingswerken raken en niet de brug en deze schepen ongeschonden door de brug kunnen 
komen en de brug wordt beschermd. De brug heeft maar een vaarbreedte van 12 meter. Door 
deze gigantische remmingswerken in het kanaal te plaatsen (ziet er bijna zeewaardig uit) is de 
brug inderdaad al 2x beschermd maar het gevolg is wel dat ons huis stond te schudden en kraken 
op het moment dat de schepen de remmingswerken raakten.

6.1. Verkeerde vergunning aanvraag door Provincie

Hoe onrechtmatig was het achteraf toen bleek dat de medewerker van de provincie in 
2019 de vergunningaanvraag voor de Remmingswerken niet correct had ingevuld. De 
provincie had in de eerste melding aangegeven dat het om vervanging van 6 oude 
dukdalven ging en daarbij niet aangevinkt dat het bouwwerk veel langer, veel breder en 
veel hoger werd dan de 6 dukdalven. Omdat uit deze aanvraag niet bleek dat het om een 
grote wijziging ging viel het onder vervanging en hoefde er onterecht geen vergunning 
aangevraagd te worden.

Tot onze schrik bestond de vervanging uit vier gigantische bouwwerken van 25 meter lang 
bestaande uit roestige balken en pijpen van 4 meter hoog en is het bouwwerk ca. 50x zo 
groot geworden als de oude situatie met 6 dukdalven. Vanuit onze woonkamer kijken we 
vol uit op deze 4 meter hoge roestige kolossen en is het uitzicht behoorlijk verpest. 
Waarom kort daarna bij de Zuidbroeksterbrug in Zuidbroek veel kleinere en kortere 
remmingswerken geplaatst krijgen terwijl die brug ook 12 meter breed is, is ons nog steeds

niet duidelijk.

Voor
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Na

Voorjaar 2019 De remmingswerken met op de achtergrond nog de vrije horizon ter 
hoogte van Duurkenakker voordat de Windturbines, Energiepark Duurkenakker en 
de Stikstoffabriek van Gasunie werden gebouwd en aangelegd.
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6.2. Onrechtmatig dat er breder scheepvaartverkeer wordt toegestaan door smalle bruggen.

Onzes inziens is het onrechtmatig dat de provincie breder scheepvaartverkeer toestaat 
omdat er geen rekening is gehouden met het feit dat door het toestaan van het bredere 
schepen de kans op schade aan onze woning enorm veel groter is geworden.

De nieuwe remmingswerken in het A.G. Wildervanckkanaal ter hoogte van de 
Meedenerbrug werden alleen dit jaar al 2x door een schip geraakt. De ene keer ging het om 
een knal en kleine trilling. De andere keer was het een gigantisch knal met als gevolg dat ons 
huis stond te kraken of het een aardbeving betrof. De hele buurt werd opgeschrikt, gelukkig 
was het gevolg deze keer alleen maar een lichte scheur in de muur.

6.2.1. Schade melden van overheidsprojecten als gewone burger, wat een ellende

We kunnen de moed niet opbrengen om deze schade te melden... dan maar een 
lichte scheur... wetende dat je maanden verder bent voordat dit geregeld hebt en 
alles uit de kast moet trekken om de schade erkend te krijgen. Die ellende en stress 
willen we ons zelf besparen. We hebben ons voorgenomen dat we zelf de kwast 
pakken en de scheur eerst maar dicht sauzen en dat geeft een goed gevoel. Geen 
enkele medewerking krijgen, niet weer maanden touwtrekken, of het gevoel dat we 
zelf die scheuren hebben veroorzaakt en totaal niet verder worden geholpen.

Het is een behoorlijke scheur en het huis stond aardig te kraken!? De scheur stond 
niet eerder vermeld in eerdere rapporten. Het enige bewijs dat we hebben is het app- 
verkeer in de buurtapp van de betreffende avond dat het schip de remmingswerken 
ramde. Op internet staan de brugopeningen van de Meedenerbrug geregistreerd 
maar niet welk schip er op dat moment passeerde en hoe breed het schip was... En 
waar moeten wij dit melden: bij de betreffende schipper of de provincie??

Een maand voor het plaatsen van de remmingswerken in het kanaal in 2019, hebben 
we alle scheuren in ons huis laten herstellen door een aannemer in opdracht van het 
Centrum Veilig Wonen. We besloten om een aannemer via CVW in de arm te nemen 
zodat we zelf niets hoefden te regelen. We wilden het schadebedrag niet uitgekeerd 
door de NAM maar wilden dat de scheuren in ons huis werden hersteld. De aannemer 
was amper 4 weken klaar met het herstel van ons huis toen in opdracht van de 
provincie werd gestart met het heien voor de nieuwe remmingswerken in het A.G. 
Wildervanckkanaal direct naast ons huis.

We hadden CVW nog gevraagd of het herstel van ons huis nog 3 maanden kon 
worden uitgesteld tot na heiwerkzaamheden voor de remmingswerken in het kanaal 
maar dat kon niet want CVW had op dat moment een deadline te halen voor de 
datum van 31-12-2018.

Onze bange vermoedens werden waarheid. Na de heiwerkzaamheden zaten opnieuw 
scheuren in de pas herstelde voegen en scheuren. Wat een ellende. We zaten niet 
opnieuw te wachten op weer een inspecteur, aannemer en schilder in ons huis!

Ondanks de rapporten van CVW waar duidelijk in werd vermeld stond wat 
recentelijke hersteld was, moesten we alles uit de kast trekken om te bewijzen dat de 
nieuwe scheuren - in de duidelijk zichtbare- net herstelde voegen- het gevolg waren 
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van het heien. We hebben meer dan een jaarlang bijna wekelijks aan de bel moeten 
trekken bij eerst de provincie, vervolgens bij de aannemer en werden uiteindelijk 
doorverwezen naar de verzekeringsmaatschappij.

■ De provincie als opdrachtgever was niet bereid een poot uit te steken, wel 
steeds een aardige medewerker aan de telefoon, maar hij hielp en 
ondersteunde ons niet en we kwamen er geen steek verder mee. De 
provincie had als opdrachtgever toch het werk verzekerd? Ik moest zelf maar 
contact zoeken met de aannemer.

■ De aannemer schoof het ook weer af naar de verzekeringsmaatschappij want 
ze hadden het werk ook verzekerd! We moesten ons maar melden bij de 
verzekeringsmaatschappij.

■ Dan word je als gewone burger en buitenstaander gedwongen om zelf de 
schade te regelen met een verzekeringsmaatschappij die naar onze mening 
probeert om zo laag mogelijk bedrag uit te keren en de boel zo lang mogelijk 
te rekken.

Uiteindelijk kregen we maar een klein bedrag vergoed van de 
verzekeringsmaatschappij. De aannemer en schilder wilden niet komen voor dat 
bedrag. Op mijn vraag aan de verzekeringsmaatschappij of ze zelf een aannemer 
en schilder wilden regelen om de boel te herstellen en we geen geld wilden. Nee, 
daar ging de verzekeringsmaatschappij niet op in!

We hebben het verlies genomen. We werden werkelijk murw geslagen. Hoeveel 
tijd hebben we aan al die telefoontjes moeten spenderen en op het einde denk 
je: We trekken het niet meer, en moeten we hiervoor dan een of ander 
rechtszaak gaan beginnen die nog eens jaren gaat lopen? We voelden ons 
lamgeslagen! Wat een ellende! We hadden ons huis laten opknappen door CVW 
en een maand later zaten we weer in de oude situatie met bijna zelfde scheuren 
maar kregen de schade maar gedeeltelijk vergoed. Maar wat moesten we? 
Hieraan onder doorgaan? Dat was het niet waard.

6.2.2. Remmingswerken beschermen ons huis niet.

De remmingswerken zijn o.a. aangelegd voor toekomstig 3-laags containervervoer 
maar ook voor de bouw van de Stikstoffabriek zijn brede schepen door het kanaal 
gekomen voor o.a. het vervoer van de grote torens voor de Stikstoffabriek. Het feit is 
dat er bredere schepen worden toegestaan en hiervoor remmingswerken worden 
geplaatst om bruggen te beschermen. Dat mag dan mooi zijn voor de bescherming 
van de bruggen maar niet voor ons huis. Mooi dat de Meedenerbrug nu al 2 keer is 
beschermd voor een aanvaring met een schip maar het gevolg is wel dat door het 
raken van de remmingswerken ons huis staat te schudden en kraken en is dus minder 
beschermd is vanwege het toestaan van deze bredere schepen. Schepen met een 
breedte van 11,50 meter mogen de brug passeren maar daarvoor hebben ze wel een 
vergunning nodig om de brug en remmingswerken te mogen passeren. We vinden 
het als aanwonende van de brug onrechtmatig dat deze brede schepen worden 
toegestaan omdat de brug uit de jaren 50 van de vorige eeuw met maar een breedte 
van 12 meter en de remmingswerken destijds niet gebouwd zijn op dit brede 
scheepvaartverkeer berekend is en het risico te groot op schade aan onze huizen.

214 van 246



202100627

provincie 
jj*$ groningen

Home - Beleidendocumcnten . Kaartcncnopendata , VarcninGroningcn

A,G. Wildervanckkanaal
Bruggen
■ SpoprbrugZuidbrock

■ Vrijc d Dorvaarthoogte fgcslo Lc n): 4.50 meter

■ Breedte: 12.03 meter.

■ Mcedcnerbrug
■ Vrije doorvaarthoogte fgcslo Lcnk 1.00 meter
■ Breedte 12.00 meter

■ Geert Vccnhu izenbrug
■ Vrije doorvaarthoogte fgcslo Lc nl: 1.00 meter

■ Breedte 12.00 meter

■ FielsbrugDeVrijhcid
■ Vrije doorvaarthoogte fgcslo Lc nl: 1.00 meter

■ Breedte: 12.00 meter

■ Pboc nixb ru g fzijtak A. G. W1 ldcrvanckkana a I)

Bediening vanuitde cenLrale post Farmsum, mcLuiLzondcring vande Phocnixbrug. Dezewordt bediend 
door de cJ gemeente Veendam,

Bcdicningstijden
■ Van maandag 06.00 uur tot en mct zaterdag 20.00uur

■ Zondag (1 mel toten met 30 septcmber)van 09.00 lot 19.00 uur

■ Zondag (1 okLDbcrtotcn mel 30 april) van 09.00 tot 17.00 uui
■ Op bcidc kerstdagen en nieuwjaarsdag gesloten

Maximaal tocgestane scheepsafrnetingen
■ Diepgang: 2,90 meter

■ Breedte:9,dOmcLci

■ Lengte: 86.00 meter
■ Sc hc pen meL ccn lengLc va n 110.50 meter en breedle van 11.50 meter heb ben een verg unnlng nod ig. 

dte aangevraaad kan worden via dc scheepvaartinspectie. Dc maximale hoogte is 6.80 meter, dc 
maxlmalc diepgang 2.75 meter.

Maximaal tocgestane vaarsnelheden
■ 0-100 ton, diepgang tot 1.50 meter: 11 kïlomcLcr pcruur

■ 0-100 ton, diepgang vanaf 1.50 meter: 11 kilometer per uur
■ 100 ton of mccr. diepgang tot 1,50 mcLcr: 8 kllomcLcr pcruur

■ 100 ton of mccr. diepgang vanaf 1.50 meter: 6 kilometer per uur
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7.0 Geschiedenis Duurkenakker

Hierbij mijn zienswijzen en de verontwaardiging en rechtsongelijkheid hoe (de geschiedenis en 
persoonlijke ervaringen) van de afgelopen 25 jaar op Duurkenakker Muntendam zonder enig begrip 
en ondersteuning voor de bewoners.

Dagelijks worden geconfronteerd met de impact die onderstaande 4 grote energietransitie projecten 
die alle 4 onder de rijkscoördinatieregeling vallen en 2 daarmee samenhangende projecten in korte 
tijd op onze woonomgeving hebben gehad.

7 Stikstoffabriek van Gasunie (rijkscoördinatieregeling)

8 Energiepark Duurkenakker 44 ha (rijkscoördinatieregeling en voorlopige vergunning was al 
verstrekt voordat wij op de hoogte werden gebracht)

9 Windpark N33 met 34 turbines van meer dan 200 m hoog (rijkscoördinatieregeling)

10 Stikstofbuffer Heiligerlee (rijkscoördinatieregeling)

En ten behoeve van bovenstaande projecten:

11 Transitieweg: Voor de ontsluiting van de 4 projecten moest een nieuwe weg aangelegde 
worden die in onze straat Duurkenakker met een lengte van 300 meter werd ontsloten om 
de rijksweg N33 te kunnen bereiken.

12 Dijkverbreding: Begin september 2021 startte een 3,2 km lange dijkverbreding van 20 meter 
voor de veiligheid van bovengenoemde projecten.

Wij snappen dat er klimaatdoelstellingen moeten worden gehaald, dat hiermee keuzes moeten 
worden gemaakt in het kader van publiek belang en dat hiermee grote en tegenstrijdige belangen 
mee kunnen zijn gemoeid.

Het is niet rechtmatig om een tijdelijke agrarische vergunning af te geven voor een periode van 30 
jaar op de plek van een Stikstoffabriek, Windpark N33, Energiepark Duurkenakker (43 ha) en 
gedeelte van de Stikstofbuffer Heiligerlee zijn geplaatst en 30 jaar lang geen enkele agrarische 
hoofdactiviteit meer mogelijk is. Dit is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat een 
voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. In het besluit uitvoering CHW elfde tranche 
(gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit 
artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 2021.

Hoe is het mogelijk dat wij als gewone burger midden op een gigantische industriezone en windpark 
met rood en wit flikkerende lichten zijn beland zonder dat iemand ons hier vooraf in betrok? Waar is 
ons buitengebied gebleven? Afgelopen week zijn aan de Meedenerbrug naast ons huis voor de 
zoveelste enkele kleine aanpassingen verricht. De brug over het A.G. Wildervanckkanaal was in de 
jaren 50 bedoeld als een brug tussen 2 dorpen maar is nu onderdeel van de toegangsweg naar één 
van de grootste Nederlandse inlandse containerterminal, bovenstaande grote energietransitie 
projecten en een grote fabriek. De brug die na een geluidsonderzoek in opdracht van de Provincie 
Groningen niet aan de geluidsnormen voldoet en onzes inziens niet is berekend om het vele zware 
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vrachtverkeer die die van de oude brug gebruik moeten maken. De kleine aanpassing aan de brug in 
opdracht van de Provincie Groningen hebben opnieuw geen enkel effect gehad. Ondanks dit feit 
wordt er steeds maar meer extra vrachtverkeer toegestaan over de brug en is hiermee geen enkel 
respect naar ons als aanwonenden.

Dat de overheid bij de inwerkingstelling van de rijkscoördinatieregeling aangaf dat de risico’s voor 
aanwonenden moesten worden meegewogen in de besluitvorming werden we ondanks dat we 
persoonlijk rechtstreeks geraakt worden door deze stapeling van nieuwe ontwikkelingen vooraf niet 
meegenomen en waren we in de ogen van de overheid geen onderdeel en belanghebbende in deze 
projecten. Het feit is dat stapeling van besluiten grote nadelige gevolgen hebben voor ons 
woongenot, onze leefomgeving, vrije horizon, nadelige milieugevolgen zoals o.a. een toename van 
fijnstof, geluid, licht en trillingen, en hiermee onze gezondheidsrisico’s nog meer vergroten en de 
woningwaarde van huis doen dalen was geen reden om ons te betrekken. Daarnaast werd elk groot 
project apart in procedure gebracht en was het voor ons niet toegestaan de stapeling van projecten 
mee te nemen in zienswijzen omdat deze apart van elkaar nog niet definitief waren.

Echter met het (tussentijds) toepassen van de ondemocratisch stapeling van 4 
rijkscoördinatieregelingen hield in dat publieke belangen voor de 2e keer zwaarder wogen dan 
private belangen op Duurkenakker Muntendam. We werden direct geraakt door deze projecten maar 
als belanghebbenden door de rijkscoördinatieregelingen uitgesloten van bepaalde wet- en 
regelgeving die ons moet beschermen maar waar andere groepen in de samenleving wel toegang tot 
hebben. We vinden dat de rijkscoördinatieregeling onrechtvaardige wetgeving is waarmee ons bij 
bovenstaande grote projecten 4x een normale gang naar de rechter is ontzegd wat volgens ons in 
strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) waarbij iedereen naar de 
rechter moet kunnen stappen en iedereen gelijke rechten heeft, maar volgens de Crisis- en 
herstelwet mag dat in sommige gevallen niet.

Ondanks dat een rijkscoördinatieregeling afwijkt van de normale nationale wet- en regelgeving en 
hiermee ondemocratisch en discriminerend is zouden we als gedupeerden mogen verwachten dat 
hier een referendum voor nodig zou moeten zijn geweest om de regeling destijds in te voeren omdat 
het niks meer met normale democratische regelgeving in Nederland en aan Europese regelgeving 
voorbijgaat. Dat de overheid deze regeling zelfs 4x gebruikte voelde zeer respectloos en neerbuigend 
alleen al vanwege het feit dat alles in het diepste geheim werd ontwikkeld en het voor de 
omwonenden een gigantische impact had op hun situatie. Er vond door het ministerie van EZ geen 
duidelijke uitleg en informatie-uitwisseling betreffende de tussentijdse en plotselinge toepassing van 
de rijkscoördinatieregeling plaats. Op de inloopavond in Veendam liepen enkele ambtenaren van het 
ministerie rond maar wij hebben geen duidelijke centrale uitleg gehad was dit alles nu daadwerkelijk 
betekende. Het ministerie stoorde zich niet aan het feit welk effect dit ondemocratische en 
discriminerende besluit teweegbracht op korte en lange termijn en de verhoudingen tussen burgers, 
overheid, initiatiefnemers en grondeigenaren op scherp stelde. Gemeentes werden door de 
rijkscoördinatieregeling buitenspel gezet en waren vervolgens geen aanspreekpunt meer voor de 
burgers. Hiermee konden wij als aanwonenden bij niemand aankloppen voor enige ondersteuning. 
Met dit besluit en werkwijze heeft de overheid in dit gebied met deze projecten na de 
aardbevingsschade en bodemdaling bij een groot deel van de bevolking een onherstelbare schade 
aan het geloof in de democratie van dit land toegebracht, en is deze tot een dieptepunt gedaald. Het 
wordt ervaren als onrechtmatig, discriminerend en zeer ondemocratisch bestuur en wetgeving.
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Onzes inziens valt deze situatie niet onder het normaal maatschappelijke risico. Er werd is onze ogen 
vooraf geen belangenafweging toegepast en is ons als aanwonenden nooit om draagvlak gevraagd. 
Met het toepassen van de 4 rijkscoördinatieregelingen werden procedures verkort en hiermee 
gebruikelijke inspraakprocedures gepasseerd waardoor we geen rechtseenheid en rechtsgelijkheid 
ervaren als burger van dit land en voelen ons hiermee ernstig gediscrimineerd en gepasseerd. Met de 
stapeling werden ons de normale Nederlandse wettelijke procedures 4x ontzegd. Regelgeving waar 
andere Nederlanders en Europeanen wel rechten aan kunnen ontlenen. Zijn wij geen burgers van 
Nederland en Europa? Hebben wij geen toegang tot deze rechtenkunnen wij geen rechten ontlenen 
aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving?

Het was naar de bewoners van Duurkenakker Muntendam onwaardig en niet rechtmatige dat bij het 
toepassen van 4 rijkscoördinatieregelingen en daarmee 2 samenhangende andere grote projecten 
waaronder de nieuwe toegangsweg de Transitieweg ontsloten in de Duurkenakker Muntendam 
vooraf geen rekening is gehouden met de gevolgen voor onze leefomgeving. We hadden geen 
controle of grip op de hele situatie, op de omgevingsvergunningen en er was totaal geen erkenning, 
aandacht of begrip voor onze situatie. Er was geen menselijke maat voor de complexe situatie waar 
wij als belanghebbenden op Duurkenakker Muntendam in terechtkwamen en de weg volledig in 
kwijt raakten. We deden er niet toe. Er vond met de stapeling van projecten voor ons geen 
evenwichtige belangenafweging plaats zoals normaal in de samenleving plaatsvindt. Ondanks dat 
onze leefomgeving voor ons van grote betekenis is, werden we zonder juiste inspraak opgezadeld 
met de negatieve factoren die deze inpassingsplannen en daarmee samenhangende projecten met 
zich meebrachten. Dit alles kwam bovenop de al bestaande overlastsituatie op Duurkenakker 
Muntendam.

We hadden het hele circus al meegemaakt in het jaar 2003 toen we werden uitgesloten van bepaalde 
rechten als gevolg van het feit dat de overheid de geluidswaarden van onze woning verhoogde in ons 
buitengebied op Duurkenakker Muntendam. Dit vond plaats om de ontsluiting van de destijds 
nieuwe grootste Nederlands inlandse containerterminal via de Spoorhavenweg in onze korte straat 
Duurkenakker te kunnen ontsluiten om rijksweg N33 en A7 te kunnen bereiken. Met het verhogen 
van de geluidswaarden waren In 1 klap al onze argumenten en feiten van nul waarde.

We hadden niet kunnen verzinnen dat de overheid en gemeente opnieuw zo met ons om zou 
omgaan maar werden opnieuw geconfronteerd met een stapeling van 4 grote energieprojecten die 
deze keer in eerste instantie alle 4 onder de rijkscoördinatieregeling vielen. Opnieuw waren we niet 
in beeld en werden we niet betrokken bij deze grote plannen ondanks dat deze voor ons grote 
nadelige gevolgen hebben en we aan de toegangsweg wonen.

Een overheid die voor de 2e keer over onze woonomgeving heen walst en onzes inziens geen enkel 
respect meer toont voor de mensen die er wonen. We hadden de verwachting dat we beschermd 
zouden worden door de overheid vanwege eerdere toezeggingen, brief en uitspraken door de 
gemeente en nog enige zeggenschap zouden hebben over onze leef-en woonomgeving. We hoopten 
dat we betrokken zouden worden bij beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en hadden de 
verwachting dat als er opnieuw en nog meer schade aan ons als burgers van Duurkenakker 
Muntendam werd toegebracht door een stapeling van grote initiatieven we daar vroegtijdig en 
adequaat geïnformeerd zouden worden en schadeloosgesteld zouden worden. We ervaarden dit als 
geen normale en acceptabele gedragsregels en vinden dit onfatsoenlijk, kwalijk en onbehoorlijk 
bestuur dat er vooraf geen interactie plaatsvond met de bewoners van Duurkenakker Muntendam. 
Daarnaast kregen we te maken met tussentijdse aanpassingen van wet- en regelgeving, 
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geheimhoudingsverplichtingen, vreemde vergunningsprocedures, tijdelijke vergunningen van 30 jaar, 
afwijkende regels er werd nooit om draagvlak gevraagd en er was totaal geen transparantie.

Onze landelijke omgeving en buitengebied ter hoogte van Duurkenakker Muntendam is als gevolg 
van de langzame transformatie en met de verwezenlijking van de laatste 4 grote energieprojecten 
getransformeerd in een industriezone waardoor we op een heel klein eilandje tussen 
bedrijventerreinen, een vierbaansweg en wegen met veel vrachtverkeer en midden op een windpark 
links van de N33 achterblijven. Onze leefomgeving is verpest, onze woningwaarde verdampt en de 
overlast wordt steeds maar erger.

We zijn ondanks de stapeling van 4 grote energieprojecten projecten veroordeeld tot de onzalige 
weg van planschade. Daarnaast moeten wij genoegen nemen met een gebiedsfonds voor Windpark 
N33 wat is toegekend aan de dorpscoöperaties. Ondanks onze vragen bleek er geen inspraak meer 
mogelijk want en waren blijkbaar onderling al afspraken gemaakt m.b.t. tot het gebiedsfonds tussen 
initiatiefnemers en overheden en krijgen we als direct aanwonenden van projecten geen individuele 
compensatie op adres. Onzes inziens is dit een vorm van ongelijke behandeling. De burgers die aan 
het andere kant van het dorp wonen die geen of veel minder overlast en verkeersoverlast 
ondervinden profiteren mee terwijl wij gedupeerd worden door de projecten en een nieuwe 
ontsluitingsweg Transitieweg en midden op een windpark wonen.

Grondeigenaren en initiatiefnemers krijgen buiten proportionele hoge vergoedingen van ons 
belastinggeld en worden ondersteund door de overheid terwijl wij als direct aanwonenden geen 
inspraak hadden en moeten leven met de negatieve factoren van deze projecten met als gevolg dat 
ons huis in waarde daalt, onze woonomgeving is verpest, we nog meer milieu- en verkeersoverlast 
voor onze kiezen krijgen, gezondheidsrisico’s lopen en onze energierekening gigantisch stijgt!

Dit heeft niets te maken met evenredige verdeling van de lusten en lasten als het om eigen 
afgedragen en betaalde belastinggeld gaat. We zien onze huishouding ook als een economie en 
voelen ons financieel gedupeerd en zien ons pensioenpotje opdrogen.

Er is nog een keerzijde aan de medaille waarvan de negatieve effecten in de directe omgeving 
langzamerhand duidelijk en voelbaar worden. De hoge SDE+ subsidies in het kader van wind- en 
zonneparken drijven de grondprijzen op tot onverantwoordelijke hoogtes waaraan een deel van de 
agrarische sector onzes inziens zelf ten gronde gaat. Voor deze grondprijzen kunnen boeren geen 
agrarische producten produceren en wordt het agrarische opvolgers bijna onmogelijk gemaakt om 
met de het familiebedrijf over te nemen en voort te zetten. Grond is inmiddels aantrekkelijk als 
speculatie waardoor agrariërs (zonder windmolens) in onze omgeving bij grondverkopen niet aanbod 
komen. Erfpachtcontracten worden beoordeeld naar de actuele grondprijzen en het blijkt is sommige 
situaties dat gronden die al tientallen jaren worden gepacht, de pacht niet meer voortgezet kan 
worden omdat financieel niet haalbaar is. Daarnaast gaan grondeigenaren/verpachters over tot 
verkoop of willen vrij zijn vanwege de mogelijke realisatie van een zonne- of windpark en sluiten 
optiecontracten af met ontwikkelaars want blijkbaar staan de ontwikkelaar bij hun in de rij.
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^f^ Home

Achtergrond | 24nov2018

Run op landbouwgrond voor 
zonneparken
Ontwikkelaarsvan zonneparken staan in derij bij grondeigenaren om contracten 
aftesluiten.Vooralindenoordelijke provincies is een ware mn gaande. De 
geldbuidel iinkeltdaarbij stevig, Hoe gajedaarmee om?

In het kort:

• Cptievergoeding al tot€ 1.000 per hectare perj'aar
* Vergoedi ng zo n ne pa rk £ S.000 tot € 8.000 per hectare per ja a r
• Cntwikkelaarszoeken grote percelenvanaf 10hectare

Enkele grondeigenaren op Windpark N33 kopen huizen in het dorp en verhuren deze vervolgens. Het 
gevolg is dat de jeugd in de dorpen niet aan bod komt en de betreffende huizen duur moeten huren.

We kregen op bijeenkomsten te maken met diverse ontwikkelaars en waarschijnlijk de grote wereld 
van de projectontwikkeling. Nadat de Raad van State de uitspraak had gedaan in 2019 dat Windpark 
N33 er mocht komen is het windpark de volgende dag doorverkocht aan een utility Earest. Het is een 
Japans energiebedrijf en zit aan de zuidas in Amsterdam. Zij hebben het park gekocht en Yard heeft 
namens Earest het windpark gebouwd. Earest gaat het windpark na de bouw exploiteren. Onzes 
inziens hebben KDE en Yard het Windpark op risico ontwikkelt en uiteindelijk verkocht aan de 
hoogste bieder, waarschijnlijk met veel winst en er zal al flink gecasht zijn. Het is de wereld van 
projectontwikkeling maar helaas wel van ons belastinggeld. Ook bij Energiepark Duurkenakker was 
het niet anders en kwam er iedere keer een andere ontwikkelaars langs... o.a. Sunvest, Green Giraffe, 
Solar Proactive.

Ondanks dat de vergunningen definitief zijn en iedereen roept dat die nu onherroepelijk zijn, vragen 
wij ons achteraf welke ondemocratische wegen de overheid heeft bewandeld om deze plannen door 
te kunnen drukken. Met de stapeling van de rijkscoördinatieregelingen is hier, de norm de 
uitzondering van de uitzondering geworden. Bovenop de (nog niet afgehandelde) aardbevingsschade 
en bodemdaling door zout- en gaswinning komt nog eens de stapeling 4 grote energietransitie 
projecten die alle 4 in eerste instantie onder de rijkscoördinatieregelingen onderdeel van de Crisis
en Herstelwet vallen en 2 daarmee samenhangende grote projecten.

In een klein gebied in de Tusschenklappenpolder ten noorden van Duurkenakker Muntendam 
maakte het bestemmingsplan van de gemeente plaatst voor een stapeling van in totaal 4 
rijksinpassingplannen en 2 daarmee samenhangende grote projecten. Hiermee kon de minister die 
daarna de leiding had over de projecten eisen dat andere betrokken bestuursorganen, zoals de 
gemeenten en de provincie meewerken.

Ons is nog steeds niet duidelijk in maart 2017 hoe het mogelijk was dat de rijkscoördinatieregeling 
voor Energiepark Duurkenakker een paar dagen nadat de vergunning binnen was en de SDE+ subsidie 
veiliggesteld voor het zonnepark buiten toepassing van de rijkscoördinatieregeling werd geplaatst.
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Deze hele aanvraag was niet via de gemeenteraad gelopen... en dat eigenlijk wel gemoeten gaf 
wethouder Borg van de gemeente Midden-Groningen eind november 2017 is de eerste bijeenkomst 
met de bewoners toe. Dat het college van Midden-Groningen bij een groot zonnepark in Hoogezand 
al was teruggefloten door de rechter omdat daar de procedures op dezelfde manier verkeerd waren 
gegaan en bewoners niet waren betrokken daar hadden ze schijnbaar totaal niets van geleerd en zich 
niets van aangetrokken, het college was gewoon op dezelfde voet verder gegaan. De rechter 
oordeelde in Hoogezand dat door gaswinning de belangen van omwonenden al eerder op 
ingrijpende wijze waren aangetast.'' Dat de gemeente daar zomaar aan voorbij was gegaan noemde 
de rechtbank 'onacceptabel'. Dat we op Duurkenakker Muntendam naast de gaswinning en 
zoutwinning ook nog midden in de procedures zaten van een gigantisch Windpark woog schijnbaar 
niet mee voor het college. We vielen bijna van de stoel toen bleek dat de wethouder niet eens wist 
dat er ook nog gewone burgers op Duurkenakker woonden. De wethouder meldde: “Ik heb het fout 
ingeschat. Dat is een fout van ‘het internet’, we doen tegenwoordig te makkelijk vanuit Google 
Maps,... en we gaan niet ter plaatse kijken.” Hij bood zijn excuses aan! Maar wat hadden wij
daaraan, wij vonden het belachelijk en uitermate slecht bestuur. Het kwaad was voor ons al geschiet. 
De wethouder kwam op ons verzoek achter zijn bureau vandaan en moest toen hij in onze huizen op 
Duurkenakker kwam toegeven dat een meer dan 50 ha groot zonnepark wel degelijk impact had op 
ons uitzicht en omgeving. Opnieuw bood hij zijn excuses aan maar het was voor ons te laat en voor 
ons van geen enkele waarde. Ook hier waren net als bij het Windpark N33 opnieuw veel te veel 
toezeggingen gedaan aan initiatiefnemers en was er geen weg terug.

7 MIDDEN-CRONINCEN

1 RMOtK$n&* • $r*NO*jNTEN i/ p*tnu

Jaap Borg: Midden-Groningen Koeweit van het 
Noorden door vestiging Sunfest
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De wethouder meldde het feit op 10 maart 2017 vol trots op de website van de VVD Midden- 
Groningen. Blijkbaar vond hij het niet nodig om de bewoners op Duurkenakker in kennis te stellen. 
Dat kwam waarschijnlijk omdat hij als dorpswethouder van Duurkenakker niet wist dat er ook 
gewone burgers woonden op Duurkenakker. Zijn uitspraak op de site: “Midden-Groningen Koeweit 
van het Noorden door vestiging Sunfest”... (Sunvest)... De reactie van mijn buurvrouw achteraf was: 
“Hij was de sjeik en wij zijn de Sjaak!”

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde waren begin 2017 dus 
overtuigd van het Energiepark Duurkenakker en gaf initiatiefnemer Sunvest op eigen gezag zonder 
ons als aanwonenden vooraf in kennis te stellen een tijdelijke vergunning voor een 43 ha groot 
zonnepark en deed hierbij tevens de toezegging aan initiatiefnemer Sunvest en hiermee 
voorkeursrecht en het comfort voor een vergunning van 30 jaar. Zoals Cees van Werken van Sunvest 
verwoordde: “De provincie en de gemeente willen dit park en werken goed mee” en later Bob 
Schulte van Sunvest stelde in de raadsvergadering dat Sunvest hierbij al het comfort had gekregen 
van de voormalige gemeente Menterwolde dat er medewerking zou komen voor het verlenen van 
een vergunning van 30 jaar. Er waren vooraf al zoveel toezeggingen gedaan aan Sunvest dat er geen 
weg meer terug was voor de gemeente. Hoe onterecht was het dat er op 21 maart 2017 een 
gemeentelijke publicatie was die nog meldde over instandhoudingstermijn van 10 jaar.

Het kwam wel even binnen. Wat hadden het vermoeden dat de initiatiefnemers, gemeente en 
bekende grondeigenaren zich in de handen zullen hebben gewreven dat ze dit grote park in alle stilte 
achter de schermen hadden kunnen regelen. Dat de vergunning binnen was, de SDE+ subsidie 
veiliggesteld en allerlei toezeggingen binnen waren zonder dat wij dit als bewoners van 
Duurkenakker dit in de gaten hadden gehad. We vonden het niet getuigen van een goede buur of 
christelijkheid. In ogen was stiekem en geen vertoon van medemenselijkheid omdat het gigantische 
50 ha grote zonnepark tot tussen de huizen op Duurkenakker was gepland! Het heeft relaties 
verslechterd en er is geen vertrouwen meer in bepaalde personen en waar was de gemeente? Had 
die dan geen enkel fatsoen om ons vooraf op de hoogte te stellen ondanks dat ze al een keer waren 
teruggefloten door de rechter betreffende het zonnepark in Hoogezand? We hadden toch minstens 
een informatieavond verwacht. Hadden ze dan ook verder geen enkele rekening gehouden met wat 
er hier al speelde rond de rijkscoördinatieregeling rond Meeden m.b.t. tot Windpark N33 en toch 
opnieuw zo omgaan met je bewoners? Waarom kwamen er in juli 2017 plotseling 2 colporteurs van 
een ander zonnepark Sunbrouck in Zuidbroek langs toen alles zo’n beetje in kannen en kruiken was? 
Waarom vond men het toen pas nodig om alleen de bewoners op Duurkenakker Muntendam 
benaderen met een aanbod van 7 gratis zonnepanelen op het zonnepark Sunbrouk in Zuidbroek 
maar betaald door Sunvest. We gingen er niet op in omdat we na eerder op een informatieavond van 
Sunbrouk hadden bijgewoond en we de plannen totaal niet zagen zitten. Het betrof een werktraject 
met de groenteteelt onder de zonnepanelen op de oude crossbaan in Zuidbroek. We vroegen we ons 
later af of Sunvest iets goed te maken had, was dit achteraf een vorm van burgerparticipatie en was 
het plan erachter dat ze als we de 7 gratis panelen hadden geaccepteerd dat ze dan konden zeggen 
dat we als bewoners participeerden in het zonnepark? Wij voelden ons in ieder geval belazerd. Als 
we hadden toegehapt hadden we waarschijnlijk totaal geen inbreng meer gehad.

Mede door het feit dat er al zoveel speelde in het gebied rond Windpark N33, er eerder toezeggingen 
waren gedaan door de gemeente aan de bewoners van Duurkenakker betreffende ontwikkelingen 
ten noorden van Duurkenakker er toch al een voorlopige vergunning voor het grote Energiepark 
Duurkenakker was verstrekt zonder ons daar vooraf van in kennis te stellen en initiatiefnemers al 
allerlei toezeggingen waren gedaan voelde als een onbetrouwbare overheid en had niets te maken 
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met draagvlak, inspraak, zeggenschap over je eigen omgeving, eerlijke verdeling van lusten en lasten, 
begrip, participatie en transparantie.

Het gemeentebestuur vond in 2019 onze bezwaren niet zwaarwegend genoeg en stemde voor de 
definitieve vergunning voor Energiepark Duurkenakker in combinatie met planschade regeling 
aangeboden door Sunvest aan bewoners van Duurkenakker.

Naast het Energiepark Duurkenakker kwamen in 2017 er langzamerhand achter dat we ondanks 
eerdere toezeggingen aan bewoners op Duurkenakker we voor de zoveelste keer ook vooraf niet 
werden meegenomen in de andere grote projecten. Wat waren we verbaasd dat de vergunning voor 
de Transitieweg al in 2016 was vergund ook zonder ons in kennis te stellen terwijl er op een 
algemene informatieavond van Gasunie in 2015 nog werd gezegd dat die weg er alleen maar kwam 
als de Stikstoffabriek zou worden gebouwd. Het werd duidelijk dat de initiatiefnemers, gemeente en 
grondeigenaren onderling al lang contacten hadden en afspraken hadden gemaakt ondanks dat dit in 
eerste instantie door hen allen werd ontkend. Ondanks dat plotseling de enorme projecten elkaar in 
een snel tempo opvolgden en het op een gegeven moment een stapeling van overlappende en 
samenhangende projecten werd, werd elk project apart in procedure gebracht terwijl ze in een kort 
tijdsbestek werden gerealiseerd in een klein gebied en grote impact hebben op onze leefomgeving.

Ondanks het feit dat onze belangen werden geschaad telden de belangen van de bewoners van 
Duurkenakker Muntendam nu maar ook in het verleden nooit mee. Eerder niet het kader van een 
groot regiobelang en nu in het kader van een groot landsbelang.

• In 2003 werd onze straat Duurkenakker in het buitengebied met een lengte van maar 300 
meter via een nieuw aangelegde weg de Spoorhavenweg de toegangsweg naar de nieuwe 
grootste Nederlandse inlandse containerterminal (RSCG) en douanekantoor om de snelweg 
N33 en A7 te kunnen bereiken.

• Rond 2007 werden we aangesloten op het verkeersplan en nieuwe circulatieplan van de 
grote plaats Veendam en hiermee een hoofdroute voor de afwikkeling van het verkeer van 
een groot deel van de grote plaats Veendam richting de N33 en A7. We werden hier vooraf 
niet in te betrokken of van in kennis gesteld. We vroegen ons achteraf af waarom de 
bewoners op het Egypteneinde in de gemeente Veendam wel inspraak in deze plannen 
hadden maar werden wij op Duurkenakker Muntendam in de gemeente Menterwolde niet in 
de plannen betrokken werden terwijl we naast het verkeer van Veendam en Muntendam ook 
nog het vrachtverkeer van de containerterminal moeten verwerken en veel meer verkeer 
van de gemeente Veendam moeten verwerken.

• In het jaar 2013 werd Duurkenakker Muntendam de toegangsweg van de enkelbaans weg 
N33 naar de vierbaansweg N33.

• In het jaar 2017 werd Duurkenakker Muntendam via een nieuwe toegangsweg de 
Transitieweg de toegangsweg om 4 grote energietransitie projecten te ontsluiten: Windpark 
N33, Energiepark Duurkenakker, Stikstoffabriek Gasunie en onderdelen van de Stikstofbuffer 
Heiligerlee en om de dijk van het A.G. Wildervanckkanaal in de Tusschenklappenpolder te 
verzwaren.
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Naast dat we de afgelopen 25 jaar meerdere keren ter hoogte van een bouwput woonden maken de 
laatste 4 projecten de definitieve transformatie van de landelijke omgeving naar een industriezone 
compleet. Het resultaat van deze langzame transformatie is dat we op Duurkenakker Muntendam 
wonende in een landelijke omgeving inmiddels klem zitten tussen twee industriezones. Wonende 
aan de korte toegangsweg van deze 2 zones zijn we onzes inziens als toegangsweg onderdeel 
geworden van deze grote industriezone en wonen we sinds kort midden op Windpark N33 tussen de 
feestverlichting van cluster 1 en 2 en 3.

We zijn tussen wal en schip geraakt. Het voelt niet dat de overheid onze vriend is maar onze grootste 
vijand. De klantbeloftes van de overheid: wij brengen u in contact met de juiste persoon, wij helpen 
u verder en wij zorgen dat u weet wat u van ons kunt verwachten en wanneer, werd niet op ons 
toegepast. We troffen en treffen enkel dichte deuren. We werden nooit gezien als belanghebbende, 
geholpen of verder geholpen door instanties. We weten vanwege de vele instanties en 
initiatiefnemers niet altijd bij wie we moeten aankloppen en wie verantwoordelijk is. Omdat we 
vanwege de vele projecten en de complexe situatie op Duurkenakker Muntendam op een gegeven 
moment door de bomen het bos niet meer zagen vroegen enkele jaren geleden om een 
gebiedscoördinator of iemand met een helicopterview bij gemeente en provincie maar dit verzoek 
werd niet ingewilligd.

Daarnaast gebruikt de overheid democratische termen als: inspraak, zeggenschap over je eigen 
omgeving, eerlijke verdeling van lusten en lasten, begrip, draagvlak, participatie en transparantie. 
Het zijn mooie begrippen en doelstellingen die de overheid hanteert en misschien naar wil handelen 
maar deze bestuurscultuur werd de afgelopen 25 jaar bij de langzame transformatie van de 
agrarische omgeving naar een industriezone ter hoogte van Duurkenakker te Muntendam nooit 
toegepast. We waren geen belanghebbenden op het korte stukje Duurkenakker. Ze konden ons 
passeren omdat elk project apart in procedure werd gebracht geen rekening houdend met wat het 
totale plaatje voor ons op de lange duur betekende. De overheden en initiatiefnemers hadden bij de 
projecten de gelederen al lang gesloten voordat wij als omwonenden op de hoogte werden gebracht. 
Ondanks dat we in 2003 al werden we gepasseerd en gedupeerd door het verhogen van de 
geluidsbelasting op onze woning en er destijds toezegging aan ons als bewoners door de gemeente 
werden gedaan betreffende ontwikkelingen ten noorden van Duurkenakker waren we bij de 
voorbereiding van de plannen en toepassen van de 4 rijkscoördinatieregelingen totaal niet in beeld.

De bewoners van Duurkenakker Muntendam hebben nu maar ook in de afgelopen 25 jaar ontzettend 
veel vrije uren moeten besteden aan al deze stapeling van projecten om maar enigszins in beeld te 
komen om de schade en overlast voor ons zelf waar nog zo mogelijk was te beperken voor nu en de 
toekomst. Hoe teleurstellend was het voor ons dat er vooraf niet werd gecommuniceerd met ons als 
aanwonenden, de boot zoveel mogelijk werd afgehouden en we in onze ogen niet voor vol werden 
aangezien aan gezien een medewerker van Yard Windpark N33 vond dat we last hadden van het 
Pavlov effect. We krijgen dat iedereen denkt dat we er beter van willen worden maar het enige wat 
we willen is dat de overlast wordt beperkt en dat de werkelijke schade wordt vergoed en als normale 
burgers in Nederland worden behandeld. We werden pas uitgenodigd voor bijeenkomsten als 
plannen al vastlagen en afspraken al waren gemaakt en vastlagen. Dat wij er voor de bühne bijzaten 
en geen inspraak meer hadden om omdat alles al vastlag maakte niet uit: initiatiefnemers, 
grondeigenaren en gemeentes konden hun vinkje zetten: ‘Overleg gehad met de belanghebbenden’.

De stapeling van projecten betekende een enorme belasting zonder dat we de kennis en de juiste 
knowhow bezitten echter zonder enige kennis van zaken zul je moeten constateren dat al deze 
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projecten grote negatieve impact hebben of onze woon- en leefomgeving, gezondheid, overlast en 
waarde van onze woning.

Vanwege de stapeling van projecten waren we gedwongen om talrijke bijeenkomsten bij wonen, 
zienswijzen te schrijven, schade en overlast te melden wat inhield dat we veel brieven, rapporten en 
e-mails moesten schrijven en telefoontjes plegen en de uren werden nooit vergoed. Opnieuw een 
expert toelaten in ons huis voor een voor- of na- opname vanwege mogelijke schade aan onze 
woning vanwege de realisatie van deze projecten in de bouwfase betekende een enorme inbreuk op 
onze privacy. Het hele huis wordt van binnen en van buiten iedere keer van top op de foto gezet. 
Geen nulmeting laten plaatsvinden was al gebleken want toen we de schade direct melden bleken 
we buiten de contourlijn te wonen waar schade niet mogelijk was en werd deze niet vergoed. 
Achteraf sta je nergens. Het constante alert zijn en blijven om publicaties niet te missen omdat de 
regionale kranten niet altijd worden bezorgd op Duurkenakker en eerder lang niet alles op 
Overheid.nl werd gepubliceerd. De ervaring leert dat het missen van plannen geen optie is, vanwege 
het feit dat deze grote projecten grote gevolgen en impact hebben voor onze toekomstige leef- en 
woonomgeving en waarde van onze huizen. We nadien we geen poot hadden om op te staan want 
dan werd gezegd “Dan had u maar bezwaar moeten maken”. Maar dat ons vanwege de stapeling van 
projecten af en toe de energie gewoon ontbrak om bezwaar te maken en anders te veel vrije tijd kost 
heeft niemand begrip voor of staat erbij stil.

De planschade-expert van de Antea Group die in 2019 de planschade in opdracht van Sunvest en de 
gemeente voor Energiepark Duurkenakker vaststelde gaf destijds aan dat hij deze situatie, stapeling 
en langdurige overlastsituatie in zijn loopbaan in Nederland nog niet eerder had zien langskomen. De 
Antea Group meldde tijdens de bijeenkomst in 2019 dat zij hadden gemeend dat vanwege het 
Energiepark Duurkenakker het rompslompforfait met factor 5 moest worden toegepast en dat dit 
ook moest gelden voor de overige grote energietransitie projecten. De Antea Group vond in 2019 dat 
de situatie op Duurkenakker Muntendam niet onder het normaal maatschappelijk risico viel en 
vonden daarnaast dat de jarenlange extreme overlastsituatie voor alleen al de bouw en aanleg van 
de grote projecten buiten het normaal maatschappelijk risico viel. Een bouw/aanleg van een groot 
project duurt meestal 1-2 jaar hier ging het tenminste 5 jaar duren.

We dienden afgelopen december een verzoek om planschade in voor de stapeling van projecten. 
Hiervoor hebben we onlangs een digitale hoorzitting gehad met een jurist van de Antea Group en er 
ook een taxateur van de Antea Group kwam langs in onze woning. Tot onze stomme verbazing lieten 
beiden medewerkers van de Antea Group doorschemeren dat ze nu ineens de situatie op 
Duurkenakker Muntendam wel vinden meevallen! En die rompslomp op Duurkenakker? Ten tijde van 
de vergunningverlening voor Energiepark Duurkenakker hadden zij toch echt een hele andere 
mening! Mede door de uitspraak en de toezegging en de toezegging van de gemeente dat zij ons 
zouden ondersteunen bij de planschade van de overige projecten zijn wij akkoord gegaan met het 
compensatievoorstel voor alleen Energiepark Duurkenakker zodat we onze bezwaren zouden 
intrekken en de definitieve vergunning voor Energiepark Duurkenakker kon worden afgegeven.

Achteraf kun je stellen dat de toezeggingen zijn gedaan om de plannen voor het Energiepark erdoor 
te kunnen drukken en dat het (onafhankelijke) planschade bureau nu geen thuis geven en we ons 
opnieuw belazerd voelen.
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De wethouder Boersma van de gemeente Midden-Groningen die bij het overleg met Antea aanwezig 
en later beloofde aan de gemeenteraad dat hij ons zou bijstaan in de verdere planschade daar 
hebben we sindsdien ondanks enkele verzoeken nooit meer iets van gehoord. Zijn toezegging en 
belofte aan de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen en de bewoners van 
Duurkenakker in 2019 op de avond toen de raad moest beslissen over de vergunningverlening voor 
het Energiepark Duurkenakker dat hij naast ons zou staan omdat er wel erg veel speelde op 
Duurkenakker Muntendam, ons zou ondersteunen bij de overige projecten bleken achteraf van geen 
waarde. Nadat de vergunning voor het Energiepark Duurkenakker binnen was de gemeente ondanks 
onze verzoeken in geen velden of wegen te bekennen. We moeten constateren dat afspraak geen 
afspraak is bij de gemeente Midden-Groningen.

1.1.1. Bron: geluidsfragmenten raadscommissie en raadsvergaderingen gemeente Midden- 
Groningen.

https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/07- 
maart/20:15 agendapunt 5

https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2019/28- 
maart/19:30 agendapunt 12

https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/25- 
juni/20:00 agendapunt 8

https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2019/04- 
juli/19:00 agendapunt 12

Dhr. M. Ploeger, raadslid Gemeentebelangen. Voormalig wethouder PvdA gem. 
Menterwolde.

Dan moet je concluderen dat deze mensen al heel lang door de lokale overheid in de 
steek worden gelaten. Het buurtschap Duurkenakker kampt al jaren met een vorm 
van ernstige overlast en mensen worden murw geslagen en doen vervolgens niet meer 
mee.

Het college moest t.o.v. buurtschap Duurkenakker toch maar eens moest kijken of ze 
iets voor deze mensen konden betekenen. Hij stelde dat er compensatie moest komen 
voor de overlast die er gingen plaatsvinden buiten de wettelijke planschade omdat er 
zoveel dingen spelen en de bewoners zoveel overlast ondervinden dat ze het redelijk 
vonden dat de initiatiefnemers daar iets tegenover zouden moeten stellen.

Dhr. H. Bos, raadslid Groen Links.
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Wij verwachten van meneer Wiebes dat hij onze sores met de NAM voor ons 
wegneemt, dat hij daartussen gaat zitten. Waarom zouden wij niet ook niet tussen al 
die ontwikkelingen en de mensen (op Duurkenakker) gaan zitten. Het is dan aan de 
gemeente dat dat probleem opgelost wordt.

Is er nou echt niks te doen aan een aantal irritante klachten die de mensen hebben En 
kan de gemeente bijv. over de Meedenerbrug, dat je al zo gauw mogelijk, bij wijze van 
spreken morgen, daar iets aan doet. Het lijkt met toch wel het minste voor de 
tekortkomingen die we op gemeenterekening kunnen schrijven, om daar iets voor 
terug te doen. Om in intentie aan te geven “we gaan het voortaan beter doen’.

Is het denkbaar dat er iets komt als een schadestapelregeling? En hoe wordt dit in de 
nieuwe Omgevingswet geregeld.

Mevr. J. Van Duren, raadslid PvdA

Wij hebben allemaal een steen in de maag over de situatie van de bewoners (op 
Duurkenakker) die een stapeling van veranderingen in hun woonomgeving moeten 
meemaken. Ze stemde voor het zonnepark maar pleitte met klem voor een goede 
oplossing voor de bewoners. Zij ging er vanuit dat J. Boersma als, wethouder deze rol 
met verve zou vervullen.

Dhr. M.W. van der Meijden, raadslid CDA

Hij had alle begrip voor de woede en frustratie die bij de bewoners leeft, maar vond 
dat de gemeente ook een taak heeft in duurzaamheid maar hij stemde in met het plan 
met de aantekening en riep de wethouder op om in gesprek te blijven met de 
bewoners, met alle partijen, om ook de taak van de overheid als zorgdrager naar 
inwoners te behouden, om te zorgen dat er een goede tegemoetkoming komt voor de 
inwoners.

We hebben begrip voor de overlast van de bewoners met name door de stapeling van 
de leefomgeving van de bewoners van Duurkenakker. Dat er een voorwaarde voor 
opwekking van duurzame energie draagvlak moet zijn denken wij dat weinig locaties in 
de provincie overblijven want niemand zit te wachten op een zonneweide of windmolen 
in zijn achtertuin naast zijn huis. We vinden wel dat er een goede compensatie moet 
komen voor de bewoners.

Dhr. T. Fennis (PKC Lid D66)

D66 was onaangenaam verrast doordat de communicatie opnieuw slecht lijkt te zijn 
verlopen bij de aanvraag (Energiepark), het is dus nog steeds zo dat bewoners op het 
laatste moment lijken te worden ingelicht en daar ook geen bericht van krijgen... Hij zou 
willen weten wat voor een compensatie mogelijk zijn, en evt. een uitkoopregeling onder 
welke condities zou dat inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn. Hij vond ook dat dat ik 
nieuwe situaties van gestapelde schade, gestapeld minder woongenot daar moet de 
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gemeente een beleid op voeren. Het zou een onderdeel kunnen zijn van de Solarvisie die 
nog moet gaan komen. En ook in de kader van de nieuwe Omgevingsweg dat we ook 
een bredere draagvlak als basis moeten hebben voor bewoners die extreem gedupeerd 
worden zoals nu het geval lijkt te zijn.

Dhr. J.J. Boersma (Wethouder)

Het is een understatement dat er het nodige speelt in de omgeving van Duurkenakker. 
Hij gaf aan dat het college het ook goed begrijpt waarom de insprekers het zo brengen 
zoals ze het gebracht hebben en ook zo beleven. Er zijn voor een zonnepark niet zoveel 
argumenten maar het is vooral de optelsom. En die optelsom brengt ook ons als 
gemeente in positie om met name naar al die facetten te kijken. En onze eerste 
aandachtspunten zijn Gasunie en Sunvest, en er speelt ook nog een windmolenverhaal 
maar daar loopt een aparte procedure bij de Raad van State, daar willen we nu even 
niet tussendoor gaan lopen, dat kan ook moeilijk, dat moeten we eerst afwachten. 
Maar ook daarvoor geldt ook in feite een soort gelijke discussie, die trouwens al deels 
gevoerd is. Van Gasunie en Sunvest krijgen wij absoluut terug een positieve 
grondhouding van beide bedrijven om daar samen met ons en omwonenden een over 
na te denken.

J.J. Boersma vindt de compenserende maatregelen een zaak van de initiatiefnemers. Hij 
gaat alles eraan doen om de initiatiefnemers hiertoe te bewegen.

Voor de brug ging Boersma met provincie in gesprek gaat over de brug, en het belang 
van de omwonenden de stapeling onder de aandacht te brengen.

Zo moeten we dus voor waardeverlies van onze een eigen woning weer een separate procedure 
waarin huiseigenaren planschade kunnen eisen indienen en we onszelf maar weer zien te redden en 
was er geen ondersteuning vanuit de gemeente. We vinden het niet integer dat de gemeente haar 
belofte niet is nagekomen, de overlast niet beperkt en we verwachten niet dat we op de juiste 
manier schadeloos worden gesteld aangezien we planschade bedragen hebben gehoord uit Meeden 
waar niemand vrolijk van wordt.

Ook was de gemeente niet meer aanwezig bij bijeenkomsten met alleen de bewoners van 
Duurkenakker nadat de vergunning van het Energiepark Duurkenakker binnen was met betrekking 
tot de langdurige verkeers- en bouw overlast van Windpark N33, Stikstoffabriek en de dijkverzwaring 
en ondersteunt ons niet om de overlast van de Meedenerbrug te beperken.

Hoe aan de kant gezet voelden we ons toen ten tijde van de bijeenkomsten voor Energiepark 
Duurkenakker bleek dat de toezegging eind jaren negentig van de vorige eeuw door wethouder 
Boddema van de voormalige gemeente Menterwolde: ‘U woont hier geen 5 jaar meer” en de brief 
van de gemeente aan de  Mochten er ontwikkelingen komen ten noorden van 
Duurkenakker...” bleken achteraf volgens wethouder Borg en hij had de jurist van de gemeente nog 
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even geraadpleegd van geen enkele waarde te zijn. De gemeente vindt namelijk dat de 4 grote 
energieprojecten en nieuwe weg geen ontwikkelingen zijn omdat het bestemmingsplan niet wijzigt. 
De gemeente heeft ons op Duurkenakker Muntendam met de mededelingen en de brief jarenlang 
aan het lijntje hebben gehouden en ging vrolijk verder met de ontwikkeling van een nieuw groot 
bedrijventerrein de Gouden Driehoek in Zuidbroek enkele kilometers ten noorden van het gebied. 
Ondanks dat de gemeente en provincie al lang wisten dat Veenwolde (West-Veenwolde) ten 
noorden van Duurkenakker veel te kostbaar werd om te ontwikkelen als bedrijventerrein vanwege 
de lage ligging en het dikke veenpakket bleven ze toch al die jaren volhouden dat het Windpark N33 
alleen maar op deze plek kwam omdat het grensde aan industriebestemming.

Hoe vreemd is het dat het gebied nu geen industriebestemming krijgt maar een tijdelijke agrarische 
bestemming voor 30 jaar met alleen maar bovengrondse projecten met recht van opstal (waaronder 
een gigantische fabriek). Nu het agrarisch areaal volledig bedekt is met zonnepanelen, windmolens 
en een fabriek en er geen agrarische activiteit meer mogelijk is had dit gebied nooit door de 
Provincie aangewezen mogen worden als zoekgebied voor windmolens. Nu het bestemmingsplan 
niet wijzigt van agrarisch naar industrie en het gebied een tijdelijke agrarische bestemming voor 30 
jaar krijgt komen de gemeente onder hun jaren geleden gedane belofte uit. De gemeente vindt deze 
gigantische projecten geen ontwikkelingen terwijl ze toch echt zelf de naam Transitieweg aan de 
nieuwe toegangsweg hebben gegeven die in de Duurkenakker is ontsloten om rijkswegen te kunnen 
bereiken.

Na 20 jaar geluidsoverlast van de Meedenerbrug naast ons huis melden en deze overlast meerdere 
keren in twijfel werden getrokken door de Provincie gaf de Provincie Groningen in 2019 plotseling de 
opdracht om een akoestisch onderzoek plaats te laten vinden in ons huis en dat van de overburen. 
Een week lang stonden stellages met stoeptegels en apparatuur in diverse kamers in ons huis. Wat 
de Provincie waarschijnlijk niet hadden verwacht maar uit dit onderzoek is gebleken dat de 
Meedenerbrug naast ons huis inderdaad niet aan de geluidsnormen voldeed. Er worden in opdracht 
van de Provincie sinds 2020 enkele kleine aanpassingen aan de Meedenerbrug verricht, die met 
weinig daadkracht worden aangepakt en totaal geen effect hadden. En zo worden we als 
aanwonenden aan het lijntje gehouden, onder het mom^ ‘we zijn er mee bezig...’

Het lijkt niemand te deren dat we met deze overlastsituatie zitten en dat deze brug niet aan de 
geluidsnormen voldoet. Er wordt zelfs bovenop het vele vrachtverkeer voor de containerterminal en 
de bouw van de Stikstoffabriek van Gasunie nog meer vrachtverkeer toegestaan over de 
Meedenerbrug. Soms zijn we zover dat we ons afvragen of we de brug niet kunnen laten afsluiten tot 
hij aan de geluidsnormen voldoet!

• Of de lawaaioverlast nog niet erg genoeg is komen er sinds 2019 plotseling de vele 
transporten van vrachtwagen met oranje dichte containers van het bedrijf Theo Pouw 
Secundaire Bouwstoffen B.V. uit de Eemshaven. Een bedrijf met en een opslagterrein voor 
(vervuilde) grond over de brug gedenderd. We vragen ons af of we een verlengstuk van de 
Eemshaven zijn geworden. Ondanks dat er een spoorlijn is aangelegd naar de Eemshaven in 
worden de containers op een afgelegen terrein achter het RSCG in Veendam gelost. Van een 
chauffeur begrepen we dat de afgesloten containers zwaar vervuilde grond van een 
chemische fabriek uit Zwitserland bevatten. Waarom worden deze containers niet in de 
Eemshaven zelf gelost en we vragen we ons daarnaast af wat moeten we met die rotzooi in 
ons land? We hopen niet dat met deze grond de dijk van het A.G. Wildervanckkanaal achter 
ons huis binnenkort wordt verbreed en opgehoogd aangezien daar in den lande slechte 
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ervaringen mee zijn geweest! Het is enkele reis met een vrachtwagen 50 km en minstens 40 
minuten rijden naar de Eemshaven! Blijkbaar is er een enorme tijdsdruk want de betreffende 
vrachtwagens jakkeren in groten getale met hoge snelheid over Duurkenakker en de 
bonzende Meedenerbrug die niet aan de geluidsnormen voldoet.

• Hier bovenop komen vanaf september 2021 tot eind 2022 de grondtransporten van het 
Waterschap Hunze en Aa’s voor de dijkverzwaring en verbreding van het A.G.
Wildervanckkanaal. Eerdere berichten dat er serieus werd gekeken of grond en klei via het 
schip werden aangevoerd zijn van de baan. De vrachtauto’s met zand en klei zullen 1,5 jaar 
lang de Meedenerbrug moeten passeren om de werkzaamheden bij de dijk te kunnen 
bereiken en door onze straat moeten racen om de 3,2 lange dijk, 20 meter te verbreden en 
op te hogen.

Het huis verkopen is momenteel al lang geen optie meer, we zouden een gigantisch verlies moeten 
incasseren. We moeten eerst maar zien dat het stof van de bouw van alle projecten over een paar 
jaar is neergedaald en dan maar zien hoe we ons verlies zo veel mogelijk kunnen beperken. Dit is 
mede de reden waarom we als buurt de media niet zoeken, bang dat door deze negatieve aandacht 
onze huizen totaal onverkoopbaar worden of nog verder in waarde dalen!

Wat hieraan voorafging (geschiedenis Duurkenakker Muntendam):

In 2003 werd de grootste Nederlands inlandse containerterminal met een groot distributiecentrum 
met grote opslagloodsen, overslagterreinen (RSCG) en douanekantoor nieuw aangelegd in de 
gemeente Veendam. Dit vanwege gunstige ligging van het terrein ten opzichte van het A.G. 
Wildervanckkanaal en de spoorlijn Veendam-Groningen-Duitsland. Ondanks het feit dat containers 
naast treinen en schepen grotendeels aan- en afgevoerd worden met vrachtwagens via het 
wegennet zouden we mogen verwachting dat mede door de grootte van het project die bij een 
nieuwe containerterminal en plan van dit formaat hoort vooraf over een goede ontsluiting was 
nagedacht en dat aanwonenden vanaf het begin worden meegenomen in de plannen. Maar nee... 
ook destijds waren we van ondergeschikt belang en een “vergeten straatje”. Later bleek dat ook het 
douanekantoor aan de grensovergang met Duitsland aan de vierbaansweg A7 bij Nieuweschans werd 
gesloten aangezien de grenzen voor personenverkeer verder opengingen en werd een nieuw kantoor 
gebouwd op het terrein van de containerterminal waar de vrachtwagens van en naar het buitenland 
zich konden melden.

Tijdens de eerste bijeenkomst werden de grootse plannen met veel trots door de gemeenteraad aan 
de bewoners van Duurkenakker gepresenteerd. Er kwam een grote ruime ontsluiting met nieuwe 
brug en op- en afritten ten noorden van buurtschap Duurkenakker om rijksweg N33 en A7 te kunnen 
bereiken. Al snel bleken deze plannen te kostbaar en planologisch totaal niet haalbaar. Het project 
RSCG moest vanwege regiobelang doorgaan en uiteindelijk werd besloten de grote nieuwe 
containerterminal in onze straat (300 m) Duurkenakker Muntendam te ontsluiten om Rijksweg N33 
te kunnen bereiken.

We reageerden als bewoners vol ongeloof! Wie ontsluit een project van dit formaat met de naam 
“de grootste nieuwe Nederlandse inlandse terminal’ via een eeuwenoud buurtschap waar gewone 
burgers in een buitengebied wonen om een rijksweg te bereiken? Waar in Nederland wordt zo’n 
groot nieuw overslagterrein ontsloten door een straat waar burgers wonen om een snelweg te 
kunnen bereiken? Welke planoloog heef dit absurde plan bedacht? Bovendien moest via deze route 
het vrachtverkeer de oude smalle Meedenerbrug uit de jaren 50 van de vorige eeuw (naast ons huis) 
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passeren. Er moesten in 2003 voor de veiligheid voor fietsers metalen fietsstroken aan de oude 
smalle Meedenerbrug gefabriceerd worden. De brug waar we voorheen weinig last van hadden 
gehad veroorzaakte na de aanpassingen een gigantische geluidsoverlast. Het probleem werd in al die 
jaren niet opgelost en alleen maar erger. Na bijna 20 jaren melden vond er uiteindelijk in 2019 in 
opdracht van de Provincie Groningen een akoestisch onderzoek plaatst in ons huis en dat van de 
overburen waaruit bleek zoals al eerder gemeld dat de brug niet aan de geluidsnormen voldoet.

Foto van de bestaande brug naast ons huis gebouwd in de jaren 50. De brug is gebouwd als 
brug tussen 2 dorpen aan een doorgaande weg. In 2003 zijn er aan beide zijden metalen 
fietsstroken aan bevestigd en enkele kleine pijlers in het kanaal geplaatst. Deze brug naast 
ons huis is onderdeel van de toegangsweg naar de grootste Nederlandse containerterminal 
en grote industriezone

Ondanks al onze protesten gaf De Raad van State in 2003 goedkeuring om de nieuwe 
Spoorhavenweg te ontsluiten in onze bestaande straat om Rijksweg N33 te kunnen bereiken 
zodat het grote overslagterrein kon worden ontsloten. Omdat de goedkeuring te kunnen 
geven moesten de geluidsgrenswaarden van onze woningen in het kader van de Wet 
Geluidhinder verhoogd worden zodat deze kon voldoen aan het bestemmingsplan. Met deze 
uitspraak werden al onze argumenten in 1 klap van tafel geveegd en werden we aan ons lot 
overgelaten. Rijkswaterstaat moest maatregelen nemen om onze woningen tegen de herrie 
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te isoleren. Ondanks de grootte en de impact van dit project lagen ook in 2003 alle plannen 
vast voordat we werden betrokken en er was totaal geen begrip voor onze situatie en nul 
begeleiding vanuit de gemeente. Van planschade hadden we niet gehoord, werden er niet op 
gewezen en hebben er destijds en ook later nooit gebruik van gemaakt en hebben nooit een 
enkele vergoeding ontvangen.

Ons net opgeknapte huis moest in 2003 opnieuw en totaal over de kop. Na ruim 2-3 
maanden verbouwen, waarvan ruim een maand met onze 3 jonge kinderen slapen op 
matrassen op de grond in 1 slaapkamer op de benedenverdieping en de kleren in de caravan 
in de schuur voldeed het huis aan de hogere geluidsnormen. Achteraf denk je hoe gek waren 
we dat we dat allemaal hebben laten gebeuren zonder daar ook maar een enkele vergoeding 
voor te vragen? Er werden rondom in alle ruimtes geluidswerende voorzieningen 
aangebracht, schuine daken en wanden werden geïsoleerd, ramen moesten vervangen en 
sus- en ventilatiekasten werden aangebracht door grote gaten in de muren te slijpen.
Loodzware ramen die niet waren te tillen werden in onze eigen bestaande kozijnen geplaatst 
waarvan je je afvraagt of onze kozijnen en de fundering er wel op berekend waren en zijn. 
Steeds weer liggen de dorpels in de vensterbanken los. We worden sindsdien vanwege deze 
brede kasten steeds opnieuw geconfronteerd met het feit dat bepaalde kasten niet op 
bepaalde plekken kunnen plaatsen omdat we dan we niet kunnen ventileren. Jaloezieën, 
vouwgordijnen, rolgordijnen en vliegenhorren zijn geen optie meer vanwege de brede 
ventilatie-suskasten die in de ramen zijn aangebracht. Ze kunnen vanwege de brede 
suskasten niet geplaatst worden en daarnaast ook niet ventileren. Voor een extra 
slaapkamer in 2006 moesten we de badkamer verplaatsen omdat slapen aan de voorkant 
van het huis met een dakkapel vanwege het enorme verkeerslawaai geen optie was

De overheid levert geen onderhoudsplan bij de geluidwerende voorzieningen. De filters 
waren na 10 jaar totaal verstopt en sommigen vergaan door een wespennest. Het gevolg is 
dat er in sommige kasten al 10 jaar geen filters meer zitten en hiermee het geluidswerende 
effect is verdwenen. Dat er geen zuchtje wind meer door de totaal verstopte filters gaat en 
dat wij daarnaast de filters onderhand maar vieze dingen vinden kunnen we niet aan het 
verstand brengen bij RWS. We krijgen ondanks diverse verzoeken geen antwoord en worden 
van het kastje naar de muur gestuurd, moeten het zelf maar uitzoeken en oplossen. Waar 
koop je zulke filters en waarom moeten wij dit zelf betalen? Wij hebben nooit om deze 
geluidswerende voorzieningen en hogere waarden gevraagd! Waarom is er geen 
onderhoudsplan geleverd bij deze geluidswerende voorzieningen? De hogere waarden zijn 
ons door de overheid opgelegd!

Het allerergste is dat we nadien in huis met de ramen dicht nog steeds de rolgeluiden, 
optrekkende en remmende vrachtwagen en de dubbelde bons (dreun) van de brug horen 
van elke vrachtwagen die de brug passeert.

De zitting bij de Raad van State in Den Haag in 2002 was een van de meest teleurstellende 
ervaringen in ons leven. We hebben geen moment het gevoel gehad dat onze belangen 
telden, plannen lagen vast. We konden van niemand steun verwachten terwijl wij tot de dag 
van vandaag de grote nadelige gevolgen van deze uitspraak ondervinden.
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• De voorzitter van de Raad van State dhr. Dolman die tijdens de zitting direct na de 
middag steeds zat te gapen, hij had slecht geslapen of zijn middagslaap nog niet uit? 
Hij gaf ons het gevoel: ‘Wat doet u hier eigenlijk?’ De onverschilligheid en 
desinteresse in onze problematiek en geen enkele vorm van medeleven lieten ons 
gedesillusioneerd achter.

• De advocate die we kregen toegewezen door de verzekeringsmaatschappij DAS wist 
eigenlijk amper waar ze het over had. Het werd een tenenkrommend zitting, een 
wanvertoning. De advocate had totaal geen dossierkennis, kon op de simpele vragen 
van de raadsman geen antwoord geven, kwam niet met argumenten, feiten of cijfers 
en zat maar te rommelen in haar papieren. Ze had zich uitermate slecht voorbereid 
en sloeg de plank volledig mis. Wat een drama! We voelden ons totaal niet 
vertegenwoordigd en bleven achter met een wezenloos en machteloos gevoel. Het 
gevoel: hadden we onszelf maar mogen vertegenwoordigen... dan hadden we het 
vast en zeker beter gedaan!

• De ambtenaar van de gemeente Menterwolde die voor aanvang van de zitting sip 
meldde dat het eigenlijk zijn vrije dag was. Hij liet duidelijk merken dat hij ervan 
baalde dat hij had moeten afreizen naar Den Haag. We wisten dat we op geen enkele 
steun van de gemeente Menterwolde konden rekenen.

We hadden geen schijn van kans, we telden niet mee, onze straat werd opgeofferd om de 
grootste inlandse containerterminal en douanekantoor te ontsluiten om rijkswegen te 
kunnen bereiken en toen werd het simpel opgelost door de geluidswaarden op onze woning 
te verhogen en nu door 4 rijkscoördinatieregelingen toe te passen.

Na deze zitting hebben we de DAS rechtsbijstandverzekering opgezegd. De verzekering 
kostte veel geld dat we eigenlijk amper konden betalen en wat had we eraan als we zo’n 
slechte advocaat krijgen toegewezen die niet één normale vraag juist kon beantwoorden? 
We hadden het geld hard nodig voor ons gezin met 3 jonge kinderen. Enkele jaren geleden 
ons toch maar weer met veel tegenzin en met weinig vertrouwen een 
rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

Het enige positieve aan alle tijd en energie die we destijds ten tijde aan de reconstructie van 
Duurkenakker overhielden was dat we met enkele bewoners van Duurkenakker de acties met 
betrekking tot de verkeersveiligheid op gang brachten. Als direct aanwonende waren kort 
daarvoor getuige geweest van 2 verkeersongevallen tussen fietser en vrachtwagen met 
dodelijke afloop wat ons niet in de koude kleren was gaan zitten. In het rapport van Hofstra 
Verkeersadviseurs in het kader van de reconstructie Duurkenakker werd aangegeven dat je 
zwaar vrachtverkeer niet moest mengen met fietsverkeer. Ondanks deze 2 dodelijke 
slachtoffers, wilde de gemeente Menterwolde in eerste instantie geen energie stoppen in de 
verkeersveiligheid op Duurkenakker. Wij maakten ons grote zorgen omdat ook onze eigen 
jonge fietsende schoolgaande kinderen 4x per dag de straten en kruispunten en de weg met 
het vele vrachtverkeer moesten kruizen en oversteken. We hebben met een aantal buren de 
dorpsraad, Veilig Verkeer Nederland en basisscholen in Meeden geactiveerd waarna acties 
opgang kwamen met als gevolg dat er uiteindelijk 3 minirotondes werden gerealiseerd. 
Sindsdien hebben ondanks het vele extra vrachtverkeer van en naar de containerterminal 
gelukkig geen ongevallen tussen vrachtwagens en fietsers plaatsgevonden.
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Vanaf het moment dat de Spoorhavenweg openging ervaarden we de impact en de 
verandering. Hoe het daadwerkelijk was om aan de ingangsweg van de nieuwe grootste 
inlandse containerterminal van Nederland en de toegangsweg van een douanekantoor te 
wonen. Het werd hiermee een stuk minder leefbaar op Duurkenakker vanwege 
geluidsoverlast en de verkeersdrukte van de vele vrachtwagens die passeerden en de 
bonzende Meedenerbrug. Duurkenakker was een verkeersader geworden met vanwege de 
korte afstand van 300 meter tussen de minirotondes en de op- en afritten naast ons huis 
constant optrekkend, schakelend, alweer afremmend vrachtverkeer en de rolgeluiden die 
langskomende vrachtwagens produceren. Wij zijn waarschijnlijk een uitzondering in 
Nederland maar we zijn blij als de brug openstaat, ondanks de lange files. De rust die dan 
enigszins terugkeert in de straat is heerlijk. Als het brugdek weer met een harde bons 
neerkomt weten we dat het weer gedaan is met de rust.

Dat de geluidsnormen en aanpassingen in de Wet Geluidhinder alleen betrekking hebben op 
de binnenwaarde van een huis, betekent dat er geen rekening wordt gehouden met de 
buitenwaarde. Het feit dat ons huis inmiddels op zeer korte afstand rondom is ingebouwd 
met wegen met veel vrachtverkeer en dat de loodsen van de containerterminal het geluid 
weerkaatsen heeft tot gevolg dat we rondom ons huis niet meer redelijk rustig op een terras 
kunt zitten en soms geen normaal gesprek kunt voeren. Daar wordt helaas in de Wet 
Geluidshinder geen rekening mee gehouden. Dat we in een warme zomer de ramen open 
zullen moeten zetten, omdat de sus- en ventilatiekasten veel te weinig ventilatiecapaciteit 
bieden en het anders benauwd en snikheet wordt in huis, daar mogen we niet over zeuren. 
Op papier klopt het dat de ventilatiekasten hun werk doen. Echter de ervaring leert dat de 
werkelijkheid helaas heel anders is.

Een koper van ons huis zullen we moeten melden dat de geluidsbelasting op de gevel veel te 
hoog is, hoger dan de standaard toegestane waarde in Nederland en ook zullen alle lelijke 
geluidswerende voorzieningen in huis opvallen. Dit feit zal een groep potentiële kopers doen 
afschrikken om ons huis te kopen en zal de waarde drukken.

De geluidsberekening worden slechts getoetst aan een zogenaamd bureaumodel. Daarbij 
worden in het bureaumodel in de kader van de Wet Geluidhinder de stapeling van de 
volgende hinderfactoren waar we op Duurkenakker mee geconfronteerd worden niet 
meegeteld en meegenomen in de rekenmodellen:

Wonende naast op- en afritten van een vierbaansweg met optrekkend en remmend 
(vracht)verkeer op de op- en afrit

• Op korte afstand 2 minirotondes

• Een bonzende Meedenerbrug die niet aan de geluidsnormen voldoet

• De korte afstand die moet worden afgelegd tussen de minirotondes, waardoor je steeds 
met optrekkend en alweer remmend (vracht)verkeer hebt te maken

• Op korte afstand rondom volledig ingebouwd zijn door wegen met veel vrachtverkeer

• De krimpnaden van de 2 viaducten van vierbaansweg N33 naast ons huis waarbij de 
banden van elke passerende auto op de vierbaansweg een dubbele tik veroorzaken.

Lawaai van de roekenkolonie naast ons huis
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Tot slot

Mocht u nog uitgebreidere informatie willen over 25 jaar geschiedenis Duurkenakker dan verwijzen 
wie u naar ons planschade verzoek ingediend onder de naam  
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Verzonden: 10/21/2021 8:40:52 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

obstakelverlichting,

geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan.

Benodigde MER rapportage ontbreekt.

84419607_6982872_Zienswijze_Windpark_N33-.docx

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

De burger betrekken bij zo een project. Dit gebeurde pas, toen alles al in kannen en kruiken was.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Mijn nachtrust is ontzettend verstoord door deze

enorme geluidsoverlast. Het geluid is verschrikkelijk. Hierdoor staat mijn dagritme ook enorm 
verstoord.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Het is enorm jammer dat wij als aanwonende nooit ergens serieus in zijn genomen. Wij zijn het 
Windpark zoals het niet hoort, maar hier kopen wij niks meer voor.
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Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark N33
Postbus 111
9200 AC Drachten.

Meeden, 20-10-2021

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark 
N33
Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u mijn zienswijze aangaande het ontwerpbesluit t.a.v. de partiële 
herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Obstakelverlichting kan het overgrote deel van de tijd uitgeschakeld worden.
Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het 
mogelijk om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt de 
verlichting slechts ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is. Op dit 
moment is de obstakelverlichting in een groot deel van de provincies Groningen en 
Drenthe continu zichtbaar en storend. Ik verzoek de minister dan ook om het 
ontwerpbesluit aan te passen en de exploitanten te verplichten naderingsdetectie toe te 
passen, teneinde de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan
Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een 
geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WRO waarin staat dat 
een voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik 
gemaakt van een nogal exotische constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" 
deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15 juli 
2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een 
planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is 
eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd 
is, dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. 
Binnen 5 jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de overheid 
over een paar jaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hoger te maken.

Ik verzoek de minister dan ook om eerst het uitvoeringsbesluit CHW aan te passen 
alvorens deze herziening door te voeren.

Benodigde MER rapportage ontbreekt
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark 
Delfzijl Zuid Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een 
milieueffectrapportage dient te worden opgesteld aangaande de normen voor 
windturbines. Nu de wijziging van het inpassingsplan er toe dient om het in bedrijf zijn van 
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windpark N33 te legaliseren, zal dit besluit ook aan deze uitspraak getoetst moeten 
worden.
Ik verzoek de minister om een volledige MER rapportage te maken alvorens over te gaan 
tot deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage de 
laatste inzichten aangaande de gevolgen van laag frequent geluid (LFG), trillingen door de 
grond, stikstof en fijnstof op dienen te worden genomen. Daarbij merk ik op dat vooral 
LFG voor veel overlast zorgt.

Hoogachtend
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Verzonden: 10/21/2021 9:55:21 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

ontwerp inpassingsplan herziening Windpark n33

84420421_6983037_zienswijze_windpark.docx

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

ja, de intensiteit, zie zienswijze

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Er zijn geen regels gesteld aan de licht intensiteit. Daarnaast wordt niet de best beschikbare 
techniek gebruikt, wat bij het opleggen van maatregelen tegenwoordig de standaard is. Zie 
zienswijze

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

De verlichting is van een afstand van meer dan 20 kilometer te zien en ik woon in de directe 
omgeving. Het knipperen werkt aandachttrekkend en irriterend. Het intense rode licht is verstoring 
van de duisternis

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Er moet meer oog zijn voor de leefomgeving in plaats van het geld. Het windpark is er neergepoot 
en heeft een zeer grote impact de leefomgeving van mensen. Vele mensen hebben geluidshinder.
Daarnaast verstoort het licht de duisternis in het landschap.

Ik ontvang graag een persoonlijke ontvangstbevestiging en reactie op mijn zienswijze
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Zienswijze:
In het besluit ontbreekt een link naar de wettelijke bepaling dat de verlichting knipperend moet zijn. Er 
wordt geschermd met internationale regels maar staat het daar wel? Het informatieblad (2016) van 
ministerie I&M is geen wet. Als er geen wet of besluit is die het voorschrijft moet er eerst een wet of 
besluit komen waarin het geregeld is. Als er internationaal recht was dan was er geen informatieblad 
van I&M nodig om regels vast te leggen.

De windparken maken veel winst door alle toegekende subsidies en regelingen die wij met elkaar 
betalen via onze energierekening. Echter wordt er niets gedaan om het effect van de windparken op 
de leefomgeving te verminderen. De leefomgeving moeten wij zuinig op zijn.
De verlichting is van zeer grote afstand op de grond te zien en zeer storend. Er is niets aan 
afscherming gedaan zodat de uitstraling minder naar de grond gaat of vanaf de grond minder 
zichtbaar is. Als bestuurder van een luchtvaartuig ben je verplicht je vlucht voor te bereiden en te zien 
waar je langs wilt vliegen en vooraf te beoordelen welke obstakels of andere belemmeringen je tegen 
kunt komen. De verlichting zou dus alleen maar aan moeten gaan als er een luchtvaartuig te dicht bij 
komt om een laatste waarschuwing te geven.
Een systeem dat luchtvaartuigen detecteert en dan obstakelverlichting inschakelt werkt en kan op het 
windpark worden toegepast. Windparkeigenaren willen er zelf niet aan, omdat het een investering 
vergt. Zij willen wel meewerken aan een pilot, maar dan alleen als het betaald wordt door derden, lees 
overheid, lees burgers uiteindelijk. Dit is onacceptabel, er wordt zoveel geld verdiend aan het windpark 
dat deze investering gevraagd mag worden van de exploitanten.
Ik vind dat er gegaan moet worden voor de best beschikbare techniek. Daarnaast wordt door het 
constant branden en (overdag) knipperen van de verlichting onnodig energie verbruikt. Dit is 
milieubelastend en moet voorkomen worden.

Mocht de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (S&M) vinden dat er wel obstakelverlichting moet branden dan alleen op de 
hoeken. Het moet een markering zijn, het hoeft geen kermis of kerstboom aan verlichting te zijn.

Echter er moet in het inpassingsplan en de voorschriften wel paal en perk worden gesteld aan de 
intensiteit van de verlichting. De verlichting is in nabijgelegen windparken, waaronder De Monden, 
vele malen lager en minder storend dan het windpark N33. De verlichting in het N33 park is veel 
intenser. I&M schrijft/ vraagt misschien wel een bepaalde intensiteit, echter het is niet de bedoeling dat 
de intensiteit hoger moet zijn. De verlichting is nu zeer hinderlijk. Dus een maximum stellen aan de 
intensiteit, en dit controleren.

Daarnaast moet bij minder helder weer de licht intensiteit terug gebracht worden, omdat tegen een 
donkere achtergrond het witte licht sowieso al afsteekt. Het juist feller laten branden (zoals 
beschreven) is niet nodig, eerder minder fel. Daarnaast moet de nachtverlichtng veel minder fel, 
obstakelverlichting is een laatste waarschuwing, geen navigatielicht die van 50.000m zichtbaar moet 
zijn.

Van de leefomgeving hebben we er maar één, daar moeten we zuinig op zijn. De overlast van 
installaties en bedrijven op de omgeving moet zo veel mogelijk beperkt worden door het toepassen 
van best beschikbare technieken.
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Verzonden: 10/26/2021 10:16:50 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

zie bijlage

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

zie bijlage

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

zie bijlage

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

zie bijlage

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

zie bijlage
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Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Windpark N33 
Postbus 111
9200 AC Drachten.

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark 
N33

Mcertrfft, '9 oUu6^7^2/
Geachte heer, mevrouw,

Bij deze ontvangt u mijn zienswijze aangaande het ontwerpbesluit t.a.v. de partiële 
herziening van het inpassingsplan Windpark N33.

Obstakelverlichting kan het overgrote deel van de tijd uitgeschakeld worden.
Volgens de laatste versie van het informatieblad aanduiding windturbines op land is het 
mogelijk om de obstakelverlichting te voorzien van naderingsdetectie. Daardoor wordt de 
verlichting slechts ingeschakeld op het moment dat een vliegtuig in de buurt is. Op dit 
moment is de obstakelverlichting in een groot deel van de provincies Groningen en 
Drenthe continu zichtbaar en storend. Ik verzoek de minister dan ook om het 
ontwerpbesluit aan te passen en de exploitanten te verplichten naderingsdetectie toe te 
passen, teneinde de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Geen juridische basis voor het aanpassen van het inpassingsplan
Artikel 4.1 uit het inpassingsplan windpark N33 heeft een voorlopige bestemming met een 
geldigheidsduur van 30 jaar. Dat is in strijd met artikel 3.2 van de WR0 waarin staat dat 
een voorlopige bestemming maximaal 5 jaar mag gelden. Bij het inpassingsplan is gebruik 
gemaakt van een nogal exotische constructie om dat mogelijk te maken. In het besluit 
uitvoering CHW elfde tranche (gewijzigd bij twaalfde tranche) is bij wijze van "experiment" 
deze lange duur mogelijk gemaakt. Dit artikel (7o) heeft echter een einddatum van 15juli 
2021.

Dat maakt dat op dit moment de juridische basis ontbreekt voor het wijzigen van een 
planregel uit artikel 4.1 van het inpassingsplan met een looptijd van 30 jaar. Daarvoor is 
eerst een wetswijziging noodzakelijk. Artikel 2.4 CHW, waarop deze einddatum gebaseerd 
is, dient ertoe om voor omwonenden de rechtszekerheid nog enigszins te garanderen. 
Binnen 5 jaar weet je in elk geval waar je aan toe bent. Op deze manier kan de overheid 
over een paarjaar bijvoorbeeld besluiten om de turbines nog 100 meter hoger te maken.

Ik verzoek de minister dan ook om eerst het uitvoeringsbesluit CHW aan te passen 
alvorens deze herziening door te voeren.

Benodigde MER rapportage ontbreekt
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over Windpark 
Delfzijl Zuid Uitbreiding. De Afdeling heeft geoordeeld dat er eerst een 
milieueffectrapportage dient te worden opgesteld aangaande de normen voor windturbines.
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Nu de wijziging van het inpassingsplan ertoe dient om het in bedrijfzijn van windpark N33 
te legaliseren, zal dit besluit ook aan deze uitspraak getoetst moeten worden.
Ik verzoek de minister om een volledige MER rapportage te maken alvorens over te gaan 
tot deze wijziging van het inpassingsplan. Daarbij merk ik op dat in die rapportage de 
laatste inzichten aangaande de gevolgen van laag frequent geluid (LFG), trillingen door de 
grond, stikstof en fijnstof op dienen te worden genomen. Daarbij merk ik op dat vooral 
LFG voor veel overlast zorgt.

Hoogachtend
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Verzonden: 10/26/2021 10:19:30 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Windpark N33 ontwerp partiële herziening inpassingsplan
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

zie bijlage

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

zie bijlage

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

zie bijlage

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

zie bijlage

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

zie bijlage
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt partiele herziening rijksinpassingsplan windpark N33
Postbus 111
9200 AC Drachten

Van:  

Betreft:Zienswijze m.b.t. ontwerp partiele herziening

Wildervank, 21 oktober 2021

Mevrouw, mijnheer,

Kennelijk was de planregel met betrekking tot obstakelverlichting niet in overeenstemming met het 
Verdrag van Chicago en Annex 14 van de richtlijnen van de ICAO.

Ondergetekende woont op circa 1550 meter afstand van windturbine 35 van Windpark Vermeer Zuid 
welke een tiphoogte kent van circa 200 meter. Op grond van ECLI:NL:RVS:2018:616 dient 
ondergetekende als belanghebbende te worden beschouwd.

Windpark Vermeer Zuid is een vergunningplichtige inrichting (type C) omdat er een 
milieueffectrapport moest worden opgesteld. Uitgangspunt van de vergunningsverlening was een 
rechtstreekse werking van paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 
3.2.3 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
Ook hier blijkt dat er achteraf sprake is, gegeven de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State van 3Ojuni 2021, van de noodzaak tot het opstellen van een 
milieubeoordeling.

Naar mij mening dient ook deze eis te worden meegenomen in de ontwerp partiele herziening.

Hoogachtend,

246 van 246


	Inspraakbundel
	Zienswijzen en reactie op ontwerp partiële herziening inpassingsplan ‘Windpark N33’
	Inhoudsopgave
	Woord vooraf
	Wat gaat er gebeuren?
	Windpark N33
	Partiële herziening rijksinpassingsplan N33
	Waar kon u de stukken inzien?
	Zienswijzen
	Wat is de verdere procedure?

	Kennisgeving
	Wat gaat er gebeuren?
	Windpark N33
	Partiële herziening rijksinpassingsplan Windpark N33
	Waar kunt u de stukken inzien?
	Hoe kunt u reageren?
	Wat gebeurt hierna?
	Meer informatie

	Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen/reacties
	Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen/reacties
	Reactie 202100641
	Zienswijze 202100496 tot en met 202100634




