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Besluit partiële herziening inpassingsplan windpark N33
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De Minister voor Klimaat en Energie

@min ez k .nl

Ons kenmerk
DG KE / 22 069683
Uw kenmerk
Bijlage(n)

En
De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
overwegende dat
•

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

•

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

•

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

•

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

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

DGKE / 22 069683

Artikel 1
Artikel 4 .1.3, onder b, van de regels van het Rijksinpassingsplan "Windpark N33"
komt als volgt te luiden:
Alvorens het windpark voor energieproductie in gebruik genomen en
gehouden mag worden, dient de obstakelverlichting op de turbines
gerealiseerd te zijn conform een door Inspectie Leefomgeving en Transport
goedgekeurd verlichtingsplan.

Deze partiële herziening wordt vastgelegd in het GML- bestand
NL.IMRO.0000.EZip21 WPN33-3000.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Dit besluit
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt
's-Gravenhage
DE MINISTER VOOR KLI
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Beroepschriften tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na bekendmaking van
dit besluit worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet op grond van
artikel 6: 5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten
minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van
het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit
besluit, en de gronden waarop het beroepschrift rust. U kunt ook digitaal beroep
instellen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden .
Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna : Afdeling).
Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen
wordt door de griffier van de Afdeling verstrekt.
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