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Geachte heer ,

In mijn vorige email heb ik u laten weten dat wij op dit moment nog bezig zijn met de
besluitvorming in uw Wob-verzoek. Vandaar dat het besluit en de documenten nog niet
gepubliceerd zijn. U heeft straks de mogelijkheid om tegen dit besluit in bezwaar te gaan
indien u het niet eens met het door de ILT genomen besluit.

Op uw andere vraag kom ik nog terug bij u. Ik ga contact opnemen met de afdeling waar dit
onderwerp wordt behandeld.

Met vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: xs4all.nl>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 12:21
Aan: WOB-verzoeken <WOB-verzoeken@ilent.nl>
Onderwerp: Re: 0-8-20-0084.001_Wob verzoek aangaande
obstakelverlichting Windpark N33

Geachte mevrouw ,

Dank voor uw bericht.

Indien het besluit vergelijkbaar is met dat van Windpark Drenthse Monden dan is het een
besluit waartegen bezwaar en beroep open staan en had het dus gepubliceerd moeten worden.
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/02/25/besl
uit-wob-verzoek-goedkeuring-verlichtingsplan-windpark)

Uit uw email maak ik op dat de initiatiefnemers van Windpark N33 onmogelijk kunnen
beschikken over een door ILT goedgekeurd verlichtingsplan. Klopt dat?

Met vriendelijke groet

Op 03/12/2020 om 11:05 schreef WOB-verzoeken:

Geachte heer ,

De vragen die u stelt in uw Wob-verzoek over de goedkeuring van het verlichtingsplan van
het Windpark N33 zullen worden beantwoord in het besluit wat door de ILT wordt opgesteld
naar aanleiding van uw Wob-verzoek.
Op dit moment zijn we bezig in uw verzoek met de besluitvorming.

Ik kan u wel vast het volgende meegeven de ILT keurt geen lichtplannen goed, maar
verleent in overeenstemming met het “informatieblad aanduiding windturbines op het
Nederlandse vasteland” instemming aan het lichtenplan.
Voor windpark N33 heeft deze instemming ook plaatsgevonden.

De gevraagde documenten worden niet eerder verstrekt dan dat het besluit getekend is en
we kiezen ervoor indien het besluit getekend is om gebruik te maken van uitgestelde
openbaarmaking conform artikel 6, lid 5 van de Wob.
Dit houdt in dat de openbaarmaking gebeurd twee weken na dagtekening van het besluit
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indien de ILT geen bezwaarschrift of voorlopige voorziening ontvangt tegen de
openbaarmaking van de documenten van een belanghebbenden.
Indien wij na die twee weken geen bezwaarschrift of voorlopige voorziening hebben
ontvangen worden de documenten aan uw toegestuurd en op www.rijksverheid.nl.
gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @xs4all.nl>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 10:33
Aan: WOB-verzoeken <WOB-verzoeken@ilent.nl>
Onderwerp: Re: 0-8-20-0084.001_Wob verzoek aangaande
obstakelverlichting Windpark N33

Geachte mevrouw ,

Is het verlichtingsplan Windpark N33 nu goedgekeurd of niet? Zo ja, kunt u mij die
beslissing en het verlichtingsplan per omgaande toesturen?
Waarom zijn deze niet gepubliceerd?

Indien ik iemand anders binnen de inspectie moet hebben kunt u mij dan doorverwijzen?

met vriendelijke groet

Op 02/12/2020 om 06:52 schreef :

Geachte mevrouw r,

Voor de duidelijkheid: ik vroeg of er al een beslissing was genomen
ten aanzien van de goed- of afkeuring van het verlichtingsplan, niet
ten aanzien van het WOB verzoek.

Indien het verlichtingsplan windpark N33 is goedgekeurd kunt u deze
email beschouwen als een pro-forma bezwaar tegen die beslissing.

Met vriendelijke groet

Op 10/11/2020 om 09:13 schreef WOB-verzoeken:

Geachte heer 

Ergens rondom 21 oktober 2020 heeft u van ons een brief ontvangen
met de mededeling dat het beslistermijn wordt opgeschoven met vier weken.

Er is inderdaad nog geen besluit genomen. Indien het besluit
genomen is krijgt u dit per post of per e-mail toegezonden en wordt
het gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

Met vriendelijke groet,
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-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @xs4all.nl>
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 08:28
Aan: WOB-verzoeken <WOB-verzoeken@ilent.nl>
Onderwerp: Re: 0-8-20-0084.001_Wob verzoek aangaande
obstakelverlichting Windpark N33

Geachte mevrouw ,

Onlangs ontving ik uw mededeling dat het WOB verzoek vertraging oploopt.

Ik heb geen publicatie kunnen vinden op
https://www.officielebekendmakingen.nl/ aangaande de goed- of
afkeuring van een verlichtingsplan Windpark N33. Daaruit maak ik op
dat het besluit nog niet is genomen.

Indien dat wel zo is verzoek ik u het besluit per omgaande toe te
zenden.

Met vriendelijke groet

Op 20/10/2020 om 13:42 schreef WOB-verzoeken:

Geachte heer ,

Dank u voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @xs4all.nl>
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 02:14
Aan: WOB-verzoeken <WOB-verzoeken@ilent.nl>
Onderwerp: Re: 0-8-20-0084.001_Wob verzoek aangaande
obstakelverlichting Windpark N33

Geachte mevrouw ,

Onderdeel van het wob verzoek maakt in elk geval uit het
verlichtingsplan windpark N33 van 5 april 2017, en de daarbij
behorende goedkeuring door ILT, aangezien ik vernomen heb dat deze
is goedgekeurd.

Indien er een nieuwere (concept) versie bestaat van een
verlichtingsplan verzoek ik u ook alle correspondentie en overige
documenten daarover op te sturen. Correspondentie en overige
documenten over het verlichtingsplan uit 2017 kunnen achterwege
blijven.

met vriendelijke groet

Op 08/10/2020 om 12:01 schreef WOB-verzoeken:

Geachte heer ,

Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek vanochtend stuur ik
hierbij nog even een email met wat wij hebben besproken.
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U heeft aangegeven dat u graag het lichtplan wil ontvangen m.b.t.
tot het Windpark N33 en of dit is goedgekeurd ja of nee.
U wilt de informatie ontvangen over het jaar 2020, mits er niet
eerder veel documenten zijn met betrekking tot de goedkeuring van
het lichtplan van het Windpark N33.
Anders ontvangt u graag ook informatie over eerdere jaren.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @xs4all.nl>
Verzonden: maandag 28 september 2020 17:24
Aan: WOB-verzoeken <WOB-verzoeken@ilent.nl>
Onderwerp: 0-8-20-0084.001_Wob verzoek aangaande
obstakelverlichting Windpark N33

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze verzoek ik u mij alle u bekende informatie waaronder
maar niet beperkt tot emails, documenten en gespreksverslagen die
betrekking hebben op onderstaande onderwerpen toe te zenden.

1. Obstakelverlichting windpark N33.
2. Het door mij aangemelde incident met nummer 200826-000021. Dit
incident is aangemeld op 27 augustus 2020 en betreft ook de
obstakelverlichting van windpark N33.

Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk 28 oktober
2020 toe te zenden.

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d.
verzoek ik u mij hiervan vooraf (telefonisch of schriftelijk) op
de hoogte te brengen.  Ik prefereer toezending via email.

Met vriendelijke groet

telefoon: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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worden voorzien (voor de schemer- en nachtlichtperiode).

· b.In geval van windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer: Halverwege de

ondersteunende mast (gerekend vanaf de gondel)4, rode, vastbrandende lichten met
een lage lichtintensiteit van minimaal 50 candela.

· c.In geval van windturbines met een tiphoogte van 210 meter of meer: op circa op 1/3

en 2/3 hoogte van de ondersteunende mast (gerekend vanaf de gondel)5 rood
vastbrandende lichten met een lage lichtintensiteit van minimaal 50 candela.

· d.Als alternatief voor lid a mogen de windturbines op het hoogste vaste punt worden
voorzien van een rood flitsend licht met een gemiddelde lichtintensiteit type B, zoals
gespecificeerd in bijlage VII.

Het voorschrift in het IP is conform deze bepaling.
Indien de rode verlichting halverwege de mast knippert lijkt mij dit mogelijk in afwijking van het IP.
Een controleur van de gemeente kan eenvoudig zelf vaststellen of bij deze verlichting er sprake is van afwijking van IP /
Verlichtingsplan lijkt me.
Overigens is het IP onherroepelijk zoals je weet.
Mocht blijken dat een bepaling van het IP in strijd is met het Informatieblad ILT dan zullen onze juristen moeten bekijken
wat er moet gebeuren.
Vooreerst wacht ik af wat jullie inspectie aan bevindingen oplevert.
Laten we daarna overleggen welke conclusies of vervolgstappen m.b.t het IP we daaraan eventueel moeten verbinden.
Vriendelijke groeten,

Van: @od-groningen.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 10:00
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: Verlichting WP N33
Hallo ,
We hebben elkaar ontmoet tijdens en bij de voorbereiding van de zitting over de besluiten voor
het Windpark N33.
Sindsdien heb ik ook een aantal andere windparkbesluiten behandeld. Het gaat nu om een
handhavingsverzoek dat B&W van Midden-Groningen hebben binnengekregen. In het
handhavingsverzoek wordt gesteld dat de verplichting van de masten niet in overeenstemming is
met het inpassingsplan. Er zitten nu (deels) knipperende lichten op de masten van het windpark.
Volgens artikel 4.1.3 lid b van het inpassingsplan dient de obstakelverplichting van de
windturbines gerealiseerd te zijn conform een door Inspectie Leefomgeving en Transport
goedgekeurd verlichtingsplan, waarbij geldt dat de verlichting vastbrandend dient te zijn. In de
toelichting van het inpassingsplan wordt dit nog eens bevestigd.
Gelet op de beginselplicht tot handhaving zal het college als bevoegd gezag hiermee aan de slag
moeten. Ik laat hier een toezichthouder naar kijken voor de vaststelling van de feiten. Voor zover
er sprake is van een overtreding moet óf de verlichting worden aangepast, óf het inpassingsplan
worden gewijzigd.
Ik begreep van  dat jij hiermee al bekend bent. Graag hoor ik wat jouw inschatting van
de situatie is.
Met vriendelijke groet,
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Urgentie: Hoog
Dag 
Kun jij per nagaan of RVO een brief heeft beantwoord van  van 22 mei 2019 over de SDE subsidie voor windpark N33?
Of, als jij dat niet kunt uitzoeken, deze vraag per omgaande uitzetten bij degene van RVO die dit wel kan nakijken?
A.s. woensdag 17 februari is de Raad van State zitting over het herzieningsverzoek van o a  over windpark N33, en in zijn aanvullende
procedurestukken verwijst hij naar deze brief, zie hieronder.
Subsidie Windpark N33
Tevens treft u een brief aan inzake, in belangrijke mate, de verleende subsidie aan het windpark N33  Deze brief is op 22 mei 2019 aangetekend verzonden aan
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in afschrift aan de Afdeling alsmede aan de Algemene Rekenkamer
Omdat ik van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen reactie op deze brief heb mogen ontvangen, waarin mijn veronderstelling dat de subsidie van het windpark
N33 niet op de juiste wijze tot stand is gekomen, concludeer ik dat mijn constateringen juist moeten zijn  De subsidieverlening is niet correct en de subsidie mag dus niet
worden toegekend
De brief van dhr  uit 2019 heb ik als bijlage bijgevoegd.
Kunnen jullie bevestigen dat RVO inderdaad geen antwoordbrief heeft gestuurd?
Of, als deze er wel is, zouden jullie ons de antwoordbrief kunnen sturen?
Overigens verzoek ik om de persoons- en adresgegevens van dhr Muntendam als vertrouwelijk te behandelen.
Vr.gr. 
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……………………………………………………………………………
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DGLM | Directie Luchtvaart | Luchtvaartveiligheid
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag
……………………………………………………………………………..
E-mail: @minienw.nl
Mobiel: 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 11:33
Aan: ) - DGLM < @minienw.nl>
Onderwerp: vraag over obstakelverlichting windpark N33
Dag ,
Van mijn collega  kreeg ik jouw naam.
EZK heeft voor windpark N33 (Groningen) per abuis in het Inpassingsplan vastbrandende obstakelverlichting
voorgeschreven, zonder onderscheid voor dag- en nachtperiode.
Voor de dagperiode is het Inpassingsplan dus strijdig met het ILT Informatieblad.
Het door ILT goedgekeurde verlichtingsplan, dat inmiddels met de bouw van het windpark is uitgevoerd, maakt dit
onderscheid wel. De dagverlichting knippert dus wel.
Nu heeft een omwonende een handhavingsverzoek ingediend omdat de knipperende dagverlichting niet in
overeenstemming is met het (foutieve) voorschrift in het Inpassingsplan.
Een manier om dit op te lossen kan zijn om alsnog de witte dagverlichting vastbrandend te maken.
Vragen:

1. Vloeit de bepaling t.a.v. het knipperen van de witte dagverlichting direct voort uit de ICAO bepalingen, of is dit
door I&W / ILT voor Nederland een toevoeging aan de ICAO bepalingen t.a.v. het voeren van dagverlichting?

2. Indien I&W / ILT wil overwegen om in te stemmen met het vastbrandend maken van de witte dagverlichting, hoe
moeten we te werk gaan om hierover een formeel besluit te verkrijgen?

Ik heb deze vragen ook via het informatieloket aan ILT voorgelegd maar nog geen reactie ontvangen.
Met vriendelijke groeten,

Ministerie EZK, directie Warmte en Ondergrond
Tel. 
E-mail: @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.





E-mail: @minezk.nl

Van:  
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 13:10
Aan: 'obstakels@ilent.nl' <obstakels@ilent.nl>
Onderwerp: vraag over obstakelverlichting windpark N33
Hallo,
Zoals telefonisch met u besproken op 25-02-2021, stel ik mijn vraag aan ILT over de obstakelverlichting van windpark
N33 per mail.
Windpark N33 ligt in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt.
Initiatiefnemers van windpark N33 zijn Yard Energy en Innogy/RWE Windpower.
Beschrijving van het probleem
In het Inpassingsplan N33 uit 2017 is de bepaling opgenomen dat “een Verlichtingsplan ter goedkeuring moet worden
voorgelegd aan de ILT, waarbij geldt dat de verlichting van het windpark vastbrandend moet zijn”. Per abuis is hieraan
niet de nuancering toegevoegd dat de witte dagverlichting knipperend zou moeten zijn, conform het Informatieblad van
de ILT.
In het Verlichtingsplan is wel opgenomen dat de witte dagverlichting knipperend moet zijn.
Conform het Verlichtingsplan is het windpark inmiddels gebouwd en is de verlichting ook functioneel, inclusief
knipperende witte dagverlichting.
Nu is bij de gemeente een handhavingsverzoek ingediend, omdat de knipperende witte dagverlichting strijdig is met het
voorschrift in het Inpassingsplan dat de verlichting vastbrandend moet zijn.
Een manier om dit op te lossen kan zijn om alsnog de witte dagverlichting vastbrandend te maken.
Vragen aan ILT

1. Vloeit de bepaling t.a.v. het knipperen van de witte dagverlichting direct voort uit de ICAO bepalingen, of is dit
door I&W / ILT voor Nederland een toevoeging aan de ICAO bepalingen t.a.v. het voeren van dagverlichting?

2. Indien de ILT wil overwegen om in te stemmen met het vastbrandend maken van de witte dagverlichting, hoe
moeten we te werk gaan om hierover van ILT een formeel besluit te verkrijgen?

In verband met de beperkte proceduretijd voor een besluit op het handhavingsverzoek, verzoek ik u om zo spoedig als
mogelijk op deze vragen te reageren.
Met vriendelijke groeten,

Ministerie EZK, directie Warmte en Ondergrond
Tel. 
E-mail: @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
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inherent in the electronic transmission of messages.









              
              
            

  

        
             

          
          
          

          
         

         
            
         

 

 
 

   

 
  

          
         

         
           

            
             

         

            
   

          
              

           
   

      
          

    
     
   

           
             

     

              
            

       

      

   







conform het Informatieblad ILT over de voorschreven verlichting voor windparken.
Het Inpassingsplan schrijft dus vastbrandende verlichting voor zonder de noodzakelijke nuancering dat dit alleen geldt
voor de avond- en nachtperiode, en is hiermee in strijd met het Informatieblad ILT.
De Omgevingsdienst Groningen heeft met ons overleg gevoerd hoe dit opgelost kan worden.
Wij hebben daarop met ILT en met de beleidsdirectie van het ministerie van I&W overlegd of ILT en I&W alsnog akkoord
zouden kunnen gaan met vastbrandende witte dagverlichting, zodat we dit aan de initiatiefnemers zouden kunnen
opleggen. Dit blijkt niet mogelijk. De knipperende dagverlichting vloeit rechtstreeks voor uit de internationale ICAO
bepalingen voor luchtvaart, waaraan ook Nederland zich heeft gecommitteerd. Een afwijking hiervan is alleen mogelijk
als er sprake is van een vergelijkbaar veiligheidsniveau voor de luchtvaart. De ILT geeft aan dat vastbrandende verlichting
minder veilig is dan knipperende verlichting en kan daar voor de dagverlichting niet mee akkoord gaan.
De enige manier om het conflict op te lossen is daarom om de fout in het Inpassingsplan te corrigeren. Wij zijn van plan
dit op korte termijn in gang te gaan zetten en hebben de gemeente Midden-Groningen middels bijgaande brief hiervan
op de hoogte gesteld. Het wijzigingsbesluit zal inhouden dat wij alleen de planregel wijzigen die vastbrandende
verlichting voorschrijft, door daaraan de nuancering toe te voegen dat dit alleen geldt voor de avond- en nachtperiode.
Binnenkort zullen wij het voorgeschreven bestuurlijk vooroverleg starten conform Wro/Bro. Het voorontwerp
wijzigingsbesluit, het ontwerp wijzigingsbesluit en daarna het wijzigingsbesluit, zullen ook instemming en daarna formele
mede-ondertekening van BZK nodig hebben. Wat is de handigste route voor de afstemming daarover? Nu 
hiervoor niet meer beschikbaar is als aanspreekpunt, laat ik het aan jullie om dit af te spreken.
Met vriendelijke groeten,

Ministerie EZK, directie Warmte en Ondergrond
Tel. 
E-mail: @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.





Reeds beoordeeld in dit verzoek





Reeds beoordeeld in dit verzoek



Van:
Aan: "
Onderwerp: RE: obstakelverlichting; inpassingsplan
Datum: maandag 10 mei 2021 14:25:57

Ik geef het mee aan onze jurist.

Van: @midden-groningen.nl> 
Verzonden: maandag 10 mei 2021 11:54
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: obstakelverlichting; inpassingsplan
Hallo ,
Ik kom nog even terug op ons gesprek van afgelopen vrijdag over de wijziging van het
inpassingsplan.
Ik vraag mij af, of het nodig is om de versie van het Informatieblad in de regels te benoemen.
Hiermee blokkeer je wellicht nieuwe ontwikkelen, zoals een detectiesysteem. Zoals ik jou onlangs
vertelde, zou het mooi zijn om Windpark N33 als pilot hiervoor te gebruiken.
Is het niet voldoende om te volstaan met “een door Inspectie Leefomgeving en Transport
goedgekeurd markerings- en verlichtingsplan”.
Met vriendelijke groet,

T 

Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand

Website www.midden-groningen.nl
Twitter www.twitter.com/middengroningen
Facebook www.facebook.com/middengroningen

23.
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belangrijk onderwerp in zijn.
Bij de beantwoording van zienswijzen en voor het verweer op beroepen over dit onderwerp zouden wij t.z.t. graag I&W
en/of ILT nauw willen betrekken. Wie kunnen wij hiervoor als contactpersoon aanhouden?
Indien mogelijk, graag per omgaande een reactie, gezien ook het verzoek om voorlopige voorziening dat inmiddels op dit
dossier is ingediend.
Vriendelijke groet,

Ministerie EZK, directie Warmte en Ondergrond
Tel. 
E-mail: @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand

Website www.midden-groningen.nl
Twitter www.twitter.com/middengroningen
Facebook www.facebook.com/middengroningen

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 31 mei 2021 16:50
Aan: @midden-groningen.nl>
Onderwerp: RE: voorgenomen wijziging
Rijksinpassingsplan windpark N33
Dag ,
Ik heb de vraag voorgelegd aan onze juristen.
Op de eerste blik bevat artikel 7o zeker geen bepalingen die in de weg
staan aan een wijziging zoals bedoeld op de manier zoals
voorgenomen.
Wat brengt jullie op de gedachte dat de door ons voorgenomen
wijziging in strijd zou kunnen zijn met artikel 7o?
Vr.gr. 

Van: @midden-groningen.nl> 
Verzonden: maandag 31 mei 2021 16:39
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: voorgenomen wijziging
Rijksinpassingsplan windpark N33
Dag ,

Wil jij (laten) beoordelen of jullie op grond van artikel 7o van

het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet elfde tranche

bevoegd zijn tot aanpassing van het inpassingsplan

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker ruimtelijk gebied

T 

Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand

Website www.midden-groningen.nl
Twitter www.twitter.com/middengroningen
Facebook www.facebook.com/middengroningen

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 12:04
Aan: @midden-groningen.nl>;

@gemeente-oldambt.nl'
@gemeente-oldambt.nl>; 

@dekompanjie.nl>; 
@provinciegroningen.nl>
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Onderwerp: voorgenomen wijziging Rijksinpassingsplan
windpark N33
Dag ,
Geruime tijd geleden is het inpassingsplan voor windpark N33
vastgesteld.
Onlangs is gebleken dat in het voorschrift voor de obstakelverlichting
een fout is gemaakt door aan te geven dat de verlichting vastbrandend
moet zijn, zonder de toevoeging dat dit alleen geldt voor de
nachtperiode.
De verlichting zoals die nu in werking is, is wel in overeenstemming is
met de internationale voorschriften en het informatieblad ILT. Echter
de fout in het inpassingsplan heeft geleid tot een handhavingsverzoek
bij de gemeente Midden-Groningen.
Navraag bij ILT / ministerie van I&W maakt duidelijk dat de verlichting
zoals die nu in werking is, niet gewijzigd mag worden om deze in
overeenstemming te brengen met het huidige voorschrift in het
inpassingsplan.
Wij zullen daarom de fout in het inpassingsplan herstellen door de
planregel voor obstakelverlichting te wijzigen. Dit leidt niet tot een
wijziging van de obstakelverlichting.
Als eerste stap hebben wij op 21 mei jl. het voorontwerp
wijzigingsbesluit voor een reactie toegezonden aan de colleges en
raden/staten van de gemeenten en de provincie, conform Bro art. 3.1.1
en Wro art. 3.28.
Als tweede stap zullen wij, na het verwerken van de reacties, het
ontwerp wijzigingsbesluit ter inzage leggen. Een ieder kan hierop een
zienswijze indienen.
Als derde stap zullen wij, na het verwerken van de zienswijzen, het
wijzigingsbesluit vaststellen. Naar verwachting zal dat dit najaar zijn.
Tegen het wijzigingsbesluit zal beroep mogelijk zijn bij de Raad van
State.
De tekst van het voorontwerp wijzigingsbesluit heb ik als bijlage
bijgevoegd. Deze heb ik ook ter informatie aan de exploitanten Eurus
en RWE toegestuurd.
Met vriendelijke groet,

Ministerie EZK, directie Warmte en Ondergrond
Tel. 
E-mail: @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is
bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not
intended for you. If you

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e



are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the
message.
The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is
bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not
intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the
message.
The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.









Geachte heren , 

In de brief van 16 april 2021 hebben wij RWE Windpower Netherlands B.V. (verder: RWE) aangegeven 

dat er in uw deel van het windpark N33 (Eekerpolder) sprake is van een overtreding, omdat gedurende 

de daglichtperiode op alle windturbines op gondelhoogte een wit flitsend obstakellicht brandt. In de 

brief staat ook dat wij verdere handhavingsmaatregelen kunnen nemen als u de overtreding niet 

beëindigt.  

Wij hebben vastgesteld dat u de overtreding in uw deel van het windpark N33 niet heeft beëindigd. 

Daarom hebben wij besloten u een last onder dwangsom op te leggen. Hieronder leest u de redenen 

voor dit besluit. 

Vaststellen van de feiten 

RWE is exploitant en vergunninghouder voor een deel van het windpark N33, dat wordt aangeduid als 

Eekerpolder. In onderstaand kaartje zijn de windturbines in dat deel van het windpark aangegeven met 

groene bolletjes.  

RWE Windpower Netherlands B.V. 

De heren  

Amerweg 1 

4931 NC  Geertruidenberg 

AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN 

Gemeente Midden-Groningen 

Postadres 

Postbus 75 

9600 AB  Hoogezand 

Bezoekadres 

Gorecht-Oost 166 

9603 AC  Hoogezand 

t  (0598) 37 37 37 

e  gemeente@midden-groningen.nl 

Datum verzending: 1 juni 2021 

Behandeld door: de heer  

Telefoonnummer:  

Uw kenmerk / uw brief: - 

Kenmerk Omgevingsdienst 

Groningen:  Z2021-000031 

Kenmerk bevoegd gezag: 2020-045877 

Bijlagen: - 

Onderwerp: Last onder dwangsom obstakelverlichting 

38a
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Op 1 juni 2021 heeft meneer  namens 

het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, vastgesteld dat op de 

windturbines 4 - 6, 8 -11, 14 -15, 19 - 21 en 25 - 27 een wit flitsend obstakellicht brandt. 

Regelgeving 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat het 

verboden is gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan te gebruiken. 

Inpassingsplan Windpark N33 

Op de locaties van de windturbines in uw deel van het windpark is het inpassingsplan Windpark N33 

van toepassing. Volgens de verbeelding bij het inpassingsplan is op deze locaties de enkelbestemming 

'Bedrijf - Windturbinepark Voorlopig' van toepassing. Artikel 4.1.3 van de regels van het 

inpassingsplan bepaalt 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 (verder: ILT) goedgekeurd verlichtingsplan, waarbij geldt dat 

de verlichting vastbrandend dient te zijn.  

Overtreding 

De feiten die zijn vastgesteld leveren een overtreding op van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, in 

combinatie met artikel 4.1.3 van de regels van het inpassingsplan. Volgens deze regels moet de 

obstakelverlichting vastbrandend zijn. Op de turbines brandt echter een flitsend obstakellicht. 

Zienswijze 

Naar aanleiding van de brief van 16 april 2021 heeft mr. C.M. Walgemoed van Stibbe NV namens RWE 

bij brief van 6 mei 2021 een zienswijze ingediend.  

RWE wijst op de instemming met het verlichtingsplan door ILT. De verlichting die in het 

verlichtingsplan is opgenomen vloeit rechtstreeks voort uit het Verdrag van Chicago en de 

10.2.e
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internationale richtlijnen van de International Civil Aviation Organisation (ICAO). Daarin zijn regels 

opgenomen over de verlichting van objecten, ter bescherming van de veiligheid van de luchtvaart. 

Volgens ILT is vastbrandende verlichting overdag aanzienlijk minder veilig dan knipperende verlichting 

en kan zij voor de daglichtperiode niet instemmen met het voeren van vastbrandende verlichting. 

De bepaling in het inpassingsplan over obstakelverlichting is niet in overeenstemming met de 

regelgeving vanwege de luchtvaartveiligheid en zal daarom worden aangepast, aldus RWE. 

Om de luchtvaartveiligheid en omwonenden niet in gevaar te brengen kan RWE niet tegemoetkomen 

aan het verzoek. RWE verzoekt af te zien van verder handhavend optreden, omdat handhaving 

onevenredig is en omdat er spoedig concreet zicht op legalisatie is. 

Belangenafweging 

Als wij een overtreding vaststellen zijn wij in beginsel verplicht om handhavend op te treden. In 

bijzondere omstandigheden kunnen wij van handhavend optreden afzien, namelijk als er een concreet 

zicht op legalisering is, of als handhavend optreden onevenredig is. Daarom zullen we nagaan of deze 

situaties zich voordoen. 

Geen concreet zicht op legalisering 

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ons in een brief van 14 april 2021 meegedeeld 

dat artikel 4.1.3 zal worden gewijzigd, omdat de regel over de verlichting aangevuld moet worden. Op 

21 mei 2021 heeft hij het college en de raad een voorontwerp toegestuurd met een verzoek om 

reactie.  

Op dit moment is er nog geen sprake van een concreet zicht op legalisering, zodat de overtreding in 

beginsel moet worden beëindigd.  

Daarbij komt dat het college in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht geen ruimte ziet om de regels van het inpassingsplan, met name artikel 4.1.3, buiten 

toepassing te laten.  

Evenredigheid van handhaving  

Wij hebben kennis genomen van het "Verlichtingsplan Windpark N33". Daarin staat dat de verlichting in 

de daglichtperiode niet vastbrandend hoeft te zijn. ILT heeft per brief van 5 april 2017 met dit 

verlichtingsplan ingestemd.  

Het college stelt vast dat het verlichtingsplan is vastgesteld in strijd met artikel 4.1.3 van de regels van 

het inpassingsplan. Het is daarom aan RWE om een verlichtingsplan te verkrijgen dat wel voldoet aan 

het inpassingsplan.  

Wij zijn er niet van overtuigd dat dat de luchtvaartveiligheid onevenredig wordt geschaad door het 

vastbrandend maken van de (witte) obstakelverlichting. Ook witte vastbrandende obstakelverlichting 

maakt de windturbines zichtbaar voor het luchtvaartverkeer. Daarom zijn wij van mening dat 

handhaving van de regels van het inpassingsplan niet onevenredig is.  

Overtrederschap 
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RWE is in staat en bevoegd om de overtreding te beëindigen, door de knipperende verlichting van de 

turbines te veranderen in vastbrandend. Daarom houden wij haar als overtreder verantwoordelijk voor 

de situatie.  

Legalisering 

Wij hebben bekeken of er een omgevingsvergunning kan worden verleend. Met zo'n vergunning kan de 

situatie in overeenstemming met de regels worden gebracht (gelegaliseerd). Het gaat hier om regels in 

een inpassingsplan dat niet door het gemeentebestuur van Midden-Groningen is vastgesteld. Daarom 

is het college niet bereid om daarvan af te wijken, ook al is het daar wel toe bevoegd. 

Last onder dwangsom 

Wij besluiten om u de volgende last onder dwangsom op te leggen: 

U moet de overtreding van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, in combinatie met artikel 4.1.3 van de 

regels van het inpassingsplan in uw deel van het windpark (Eekerpolder) beëindigen en beëindigd 

houden, uiterlijk 1 week na dagtekening van dit besluit.  

Voldoet u niet, niet volledig, of niet tijdig aan deze last dan verbeurt u een dwangsom van € 5000 

(vijfduizend euro) per dag, met een maximum van € 100.000 (honderdduizend euro). 

U kunt het verbeuren van de dwangsom voorkomen door uiterlijk 1 week na dagtekening de flitsende 

obstakelverlichting vastbrandend te maken, zoals het inpassingsplan voorschrijft. 

Wij vinden dat de hoogte van de dwangsom in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het 

geschonden belang en de met de lastgeving beoogde werking. Wij gaan ervan uit dat u zult voldoen 

aan de opgelegde last en dat u dat ook kunt.  

Bevoegdheid 

Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 5.2 van de Wabo, zijn wij 

bevoegd een last onder dwangsom op te leggen. De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder 

dwangsom wordt verder uitgewerkt in artikel 5:32 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht. 

U moet verbeurde dwangsommen betalen aan de gemeente. De verbeurde dwangsommen zullen wij zo 

nodig bij dwangbevel invorderen. Wij kunnen daarbij de invorderingskosten ook op u verhalen. Wij 

wijzen u erop dat als de overtreding niet is opgeheven, wij u een nieuwe last onder dwangsom kunnen 

opleggen of, in plaats daarvan, een last onder bestuursdwang. 

Bezwaar en voorlopige voorziening 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u sturen 

naar: 

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen 

Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. In het 

bezwaarschrift zet u: 





Geachte heer , 

In de brief van 16 april 2021 hebben wij Windpark Vermeer BV (verder: Vermeer) aangegeven dat er in 

uw deel van het windpark N33 dat in de gemeente Midden-Groningen is gelegen (Vermeer Noord) 

sprake is van een overtreding, omdat gedurende de daglichtperiode op alle windturbines op 

gondelhoogte een wit flitsend obstakellicht brandt. In de brief staat ook dat wij verdere 

handhavingsmaatregelen kunnen nemen als u de overtreding niet beëindigt.  

Wij hebben vastgesteld dat u de overtreding in uw deel van het windpark N33 niet heeft beëindigd. 

Daarom hebben wij besloten u een last onder dwangsom op te leggen. Hieronder leest u de redenen 

voor dit besluit. 

Vaststellen van de feiten 

Vermeer is exploitant en vergunninghouder voor een deel van het windpark N33, dat wordt aangeduid 

als Vermeer Noord. In onderstaand kaartje zijn de windturbines in dat deel van het windpark 

aangegeven met blauwe bolletjes.  

Windpark Vermeer B.V. 

De heer  

UN Studio, 10e verdieping 

Parnassusweg 821 

1082 LZ, Amsterdam 

AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN 

Gemeente Midden-Groningen 

Postadres 

Postbus 75 

9600 AB  Hoogezand 

Bezoekadres 

Gorecht-Oost 166 

9603 AC  Hoogezand 

t  (0598) 37 37 37 

e  gemeente@midden-groningen.nl 

Datum verzending: 1 juni 2021 

Behandeld door: de heer  

Telefoonnummer:  

Uw kenmerk / uw brief: - 

Kenmerk Omgevingsdienst 

Groningen:  Z2021-000031 

Kenmerk bevoegd gezag: 2020-045877 

Bijlagen: - 

Onderwerp: Last onder dwangsom obstakelverlichting 
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Op 1 juni 2021 heeft meneer ,  namens 

het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, vastgesteld dat op de 

windturbines 1 -3, 7, 12 - 13, 16 - 18 en 22 - 24 een wit flitsend obstakellicht brandt. 

Regelgeving 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat het 

verboden is gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan te gebruiken. 

Inpassingsplan Windpark N33 

Op de locaties van de windturbines in uw deel van het windpark is het inpassingsplan Windpark N33 

van toepassing. Volgens de verbeelding bij het inpassingsplan is op deze locaties de enkelbestemming 

'Bedrijf - Windturbinepark Voorlopig' van toepassing. Artikel 4.1.3 van de regels van het 

inpassingsplan bepaalt 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 (verder: ILT) goedgekeurd verlichtingsplan, waarbij geldt dat 

de verlichting vastbrandend dient te zijn.  

Overtreding 

De feiten die zijn vastgesteld leveren een overtreding op van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, in 

combinatie met artikel 4.1.3 van de regels van het inpassingsplan. Volgens deze regels moet de 

obstakelverlichting vastbrandend zijn. Op de turbines brandt echter een flitsend obstakellicht. 

Zienswijze 

Naar aanleiding van de brief van 16 april 2021 heeft Vermeer bij brief van 10 mei 2021 een zienswijze 

ingediend.  

Vermeer wijst erop dat de knipperende dagverlichting rechtstreeks voortvloeit uit het Verdrag van 

Chicago en de internationale richtlijnen van de International Civil Aviation Organisation (ICAO). De 

10.2.e 10.2.e



Pagina:   3/5 

standaarden zijn opgenomen in het Informatieblad aanduiding van windturbines en windparken op het 

Nederlandse vasteland. ILT heeft het verlichtingsplan goedgekeurd waarin de knipperende 

dagverlichting is voorgeschreven. Volgens ILT is vastbrandende verlichting overdag aanzienlijk minder 

veilig dan knipperende verlichting en kan zij voor de dagverlichting daarmee niet akkoord gaan. 

Indien Vermeer zou meewerken aan het verzoek om de wit knipperende dagverlichting om te zetten 

naar vastbrandend of om die verlichting overdag uit te zetten, wordt direct gevaar toegebracht aan de 

luchtvaart en de omgeving van het windpark. Ook zou Vermeer dan in strijd handelen met de geldende 

regelgeving in het Informatieblad Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse 

vasteland. 

Er is overduidelijk een fout geslopen in het inpassingsplan, aldus Vermeer. Dit wordt bevestigd in de 

brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat (verder: EZK) van 14 april 2021 die aan het 

college is gericht. In de toelichting bij het ontwerp-inpassingsplan staat de wit knipperende verlichting 

genoemd. Het inpassingsplan zal worden gerepareerd, zo heeft de minister aangekondigd. 

Vermeer wil zich aan alle wet- en regelgeving en vergunningen houden. Dat is echter in dit specifieke 

geval vanwege de strijd tussen het inpassingsplan en het verlichtingsplan niet mogelijk. Vanwege de 

luchtvaartveiligheid moeten de ICAO-richtlijnen en het Informatieblad in acht worden genomen.  

Belangenafweging 

Als wij een overtreding vaststellen zijn wij in beginsel verplicht om handhavend op te treden. In 

bijzondere omstandigheden kunnen wij van handhavend optreden afzien, namelijk als er een concreet 

zicht op legalisering is, of als handhavend optreden onevenredig is. Daarom zullen we nagaan of deze 

situaties zich voordoen. 

Geen concreet zicht op legalisering 

De minister van EZK heeft ons in een brief van 14 april 2021 meegedeeld dat artikel 4.1.3 zal worden 

gewijzigd, omdat de regel over de verlichting aangevuld moet worden. Op 21 mei 2021 heeft hij het 

college en de raad een voorontwerp toegestuurd met een verzoek om reactie.  

Op dit moment is er nog geen sprake van een concreet zicht op legalisering, zodat de overtreding in 

beginsel moet worden beëindigd.  

Daarbij komt dat het college in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht geen ruimte ziet om de regels van het inpassingsplan, met name artikel 4.1.3, buiten 

toepassing te laten.  

Evenredigheid van handhaving  

Wij hebben kennis genomen van het "Verlichtingsplan Windpark N33". Daarin staat dat de verlichting in 

de daglichtperiode niet vastbrandend hoeft te zijn. ILT heeft per brief van 5 april 2017 met dit 

verlichtingsplan ingestemd.  

Het college stelt vast dat het verlichtingsplan is vastgesteld in strijd met artikel 4.1.3 van de regels van 

het inpassingsplan. Het is daarom aan Vermeer om een verlichtingsplan te verkrijgen dat wel voldoet 

aan het inpassingsplan.  
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Wij zijn er niet van overtuigd dat dat de luchtvaartveiligheid onevenredig wordt geschaad door het 

vastbrandend maken van de (witte) obstakelverlichting. Ook witte vastbrandende obstakelverlichting 

maakt de windturbines zichtbaar voor het luchtvaartverkeer. Daarom zijn wij van mening dat 

handhaving van de regels van het inpassingsplan niet onevenredig is.  

Overtrederschap 

Vermeer is in staat en bevoegd om de overtreding te beëindigen, door de knipperende verlichting van 

de turbines te veranderen in vastbrandend. Daarom houden wij haar als overtreder verantwoordelijk 

voor de situatie.  

Legalisering 

Wij hebben bekeken of er een omgevingsvergunning kan worden verleend. Met zo'n vergunning kan de 

situatie in overeenstemming met de regels worden gebracht (gelegaliseerd). Het gaat hier om regels in 

een inpassingsplan dat niet door het gemeentebestuur van Midden-Groningen is vastgesteld. Daarom 

is het college niet bereid om daarvan af te wijken, ook al is het daar wel toe bevoegd. 

Last onder dwangsom 

Wij besluiten om u de volgende last onder dwangsom op te leggen: 

U moet de overtreding van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, in combinatie met artikel 4.1.3 van de 

regels van het inpassingsplan in uw deel van het windpark (Vermeer Noord) beëindigen en beëindigd 

houden, uiterlijk 1 week na dagtekening van dit besluit.  

Voldoet u niet, niet volledig, of niet tijdig aan deze last dan verbeurt u een dwangsom van € 5000 

(vijfduizend euro) per dag, met een maximum van € 100.000 (honderdduizend euro). 

U kunt het verbeuren van de dwangsom voorkomen door uiterlijk 1 week na dagtekening de flitsende 

obstakelverlichting vastbrandend te maken, zoals het inpassingsplan voorschrijft. 

Wij vinden dat de hoogte van de dwangsom in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het 

geschonden belang en de met de lastgeving beoogde werking. Wij gaan ervan uit dat u zult voldoen 

aan de opgelegde last en dat u dat ook kunt.  

Bevoegdheid 

Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 5.2 van de Wabo, zijn wij 

bevoegd een last onder dwangsom op te leggen. De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder 

dwangsom wordt verder uitgewerkt in artikel 5:32 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht. 

U moet verbeurde dwangsommen betalen aan de gemeente. De verbeurde dwangsommen zullen wij zo 

nodig bij dwangbevel invorderen. Wij kunnen daarbij de invorderingskosten ook op u verhalen. Wij 

wijzen u erop dat als de overtreding niet is opgeheven, wij u een nieuwe last onder dwangsom kunnen 

opleggen of, in plaats daarvan, een last onder bestuursdwang. 

Bezwaar en voorlopige voorziening 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u sturen 

naar: 

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen 

Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. 





Rapportage 

 ODG-zaaknummer: Z2021-000031 

DMS-zaaknummer: 

Onderwerp: Obstakelverlichting windturbines N33 

Aan:   

Van:   

Zaakbehandelaar:  

Datum: 01-06-2021  

Hedenochtend rond 09.00 uur (01-06-2021) tijdens rondgang door Windturbinepark N33 

(Eekerpolder, Veendam Midden + Zuid en Vermeer Noord) geconstateerd dat de diverse 

windturbines overdag (onveranderd), actief, wit knipperende obstakelverlichting voeren. 

 

Toezichthouder Bouw, Omgevingsdienst Groningen 

Van maandag t/m donderdag 

Van 08.00 tot 16.00 uur 

Tel:   

  

Email: @od-groningen.nl 

Lloydsweg 17  

9641 KJ Veendam 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Midden-Groningen 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 

Datum  
Betreft Voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan Windpark N33 

Pagina 1 van 4 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Bezoekadres 
Bezu denhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 
drs. ing.  

T  
@minezk.nl

Ons kenmerk 
DGKE / 21131414 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
2 

Geacht college, 

Hierbij zend ik u het voorontwerp voor het wijzigingsbesluit inpassingsplan voor 
windpark N33.  Gelet op artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening stel ik u 
graag in de gelegenheid uw reactie op dit voorontwerp te geven. Ik wil u 
verzoeken mij uw reactie uiterlijk zes weken na dagtekening van deze brief te 
doen toekomen.  
Indien u voor die tijd behoefte heeft aan mondeling overleg, dan bestaat daartoe 
uiteraard de mogelijkheid. U kunt daarvoor contact opnemen met dhr. , 
de bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via 
telefoonnummer . 

Overeenkomstig artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening worden door het Rijk 
ook de gemeenteraden en Provinciale Staten betrokken bij de voorbereiding van 
het plan; deze zijn apart aangeschreven.  

Ik wijs erop dat indien uw organisatie betrokken is bij verschillende aspecten van 
het onderhavige project, er desondanks per bestuursorgaan in de meeste gevallen 
één organisatieonderdeel/persoon is aangeschreven (zie het overzicht in de 
bijlage). Ik verzoek u daarmee bij uw reactie rekening te houden.  

Voor de eerdere besluitvorming en de daartoe opgestelde stukken verwijs ik u 
graag naar de rijksoverheid website https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-
energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-n33.  
U kunt ook contact opnemen met dhr. , via bovenstaande 
contactgegevens. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Ons kenmerk 
DGKE / 21131414 Bijlage 1 

Verzendlijst 

Deze brief is verzonden aan de volgende instanties en personen: 

College van B&W van de gemeente Midden-Groningen 
College van B&W van de gemeente Oldambt 
College van B&W van de gemeente Veendam 
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Dagelijks Bestuur van waterschap Hunze en Aa’s 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Voorts worden op grond van artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening bij de 
voorbereiding van het plan betrokken: 

Gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen 
Gemeenteraad van de gemeente Oldambt 
Gemeenteraad van de gemeente Veendam 
Provinciale Staten van de provincie Groningen 























Gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

IBAN NL 45 BNGH 0285 1729 48 

Tel.nr: (0598)-373737 

www.midden-groningen.nl 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 
Postbus 20401 
2500 EK  'S-GRAVENHAGE  

Team Ruimtelijke Ontwikkeling 

Datum: 29 juni 2021 Verzenddatum: 

Uw kenmerk: DGKE / 21131953 Zaak: 5597  

Behandeld door:  Mailadres: @midden-groningen.nl 

Bijlage(n): 

Onderwerp: voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan Windpark N33 

Geachte Minister, 

In uw brief van 21 mei 2021 heeft u ons op grond van art. 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening  
het voorontwerp van de wijziging van het inpassingsplan voor Windpark N33 gezonden, met verzoek 
hierop een reactie te geven. Ook heeft u de raad op grond van art. 3.28 van de Wet ruimtelijke 
ordening om een reactie gevraagd.   

De gemeenteraad heeft inmiddels een standpunt ingenomen en heeft dit per brief van 29 juni aan u 
medegedeeld. Wij hebben ons geconformeerd aan het besluit van de gemeenteraad. 

Wij zijn met de gemeenteraad van mening dat de problematiek van Windpark N33 veel groter is 
dan de verlichting die in strijd is met het inpassingsplan. Met name het geluid van het windpark 
zorgt, door de productie van laagfrequente tonen, voor onaanvaardbare overlast. De exploitanten 
hebben geen gevolg gegeven aan ons verzoek om in elk geval totdat het geluidsprobleem is 
opgelost het park stil te zetten. Ook de verlichting in de nachtelijke uren is zeer ongewenst. 
Evenals de gemeenteraad vragen wij u dan ook dringend uw invloed aan te wenden en er voor zorg 
te dragen dat er maatregelen worden getroffen, waardoor de overlast van het park verdwijnt, dan 
wel tot een aanvaardbaar minimum niveau wordt teruggebracht. Dit geldt vooral voor het geluid, 
maar ook voor de verlichting. Voor wat betreft de verlichting roepen wij u op om u  er voor in te 
zetten dat dit windpark zo spoedig mogelijk, eventueel als pilot, wordt voorzien van gestuurde 
verlichting (radar of transponder).  

Draagvlak en vertrouwen zijn van groot belang voor een succesvolle energietransitie. Hiervan is bij 
Windpark N33 vanaf de ontwikkeling geenszins sprake. De overlast draagt ook niet bij aan 
acceptatie. Realisatie van maatregelen die leiden tot vermindering van overlast zouden de 
aanwezigheid van het park dragelijker kunnen maken en kunnen leiden tot een stuk herstel van 
vertrouwen. Het zou goed zijn dat u samen met de ontwikkelaars een gebaar aan de omgeving 
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Zaak: 5597 

Onderwerp: voorontwerp wijzigingsbesluit 

rijksinpassingsplan Windpark N33 

maakt. 

De overlast en onrust in het gebied rond het windpark is groot. Dit vraagt om maatregelen. Uw hulp 
is daarvoor, als mede verantwoordelijke voor de totstandkoming van dit windpark, nodig. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn  
Burgemeester  
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Gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

IBAN NL 45 BNGH 0285 1729 48 

Tel.nr: (0598)-373737 

www.midden-groningen.nl 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 
Postbus 20401 
2500 EK  'S-GRAVENHAGE  

Team Ruimtelijke Ontwikkeling 

Datum: 24 juni 2021 Verzenddatum: 1 juli 2021 

Uw kenmerk: DGKE / 21131953 Zaak: 5597  

Behandeld door:  Mailadres: @midden-groningen.nl 

Bijlage(n): 

Onderwerp: voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan Windpark N33 

Geachte Minister, 

In uw brief van 21 mei 2021 heeft u ons het voorontwerp van de wijziging van het inpassingsplan 
voor Windpark N33 gezonden. Wij willen hierop graag reageren. 

De wijziging van het inpassingsplan betreft het in overeenstemming brengen van de bepalingen 
omtrent verlichting met de internationale afspraken. Alhoewel dit wellicht wenselijk is, is dit 
slechts een beperkt onderdeel van de problematiek van het windpark. Vooral het geluid, maar ook 
de verlichting, geven veel overlast in de omgeving.  Dit wordt niet door de aanpassing van het 
inpassingsplan opgelost. De gemeente heeft een handhavingstraject opgestart vanwege strijd van 
de huidige verlichting met het inpassingsplan, Door de  aanpassing van het inpassingsplan zal sprake 
zijn van legalisatie van de verlichting, waarmee  de grondslag van het handhavingstraject vervalt. 
De overlast (licht en geluid) is hiermee echter niet verholpen.  

De geluidsproductie van het windpark is voor de omgeving een groot probleem. Door het vrijkomen 
van bovengemiddeld veel laagfrequent geluid wordt de omgeving van het park geconfronteerd met 
onaanvaardbaar veel geluidsoverlast. Dit leidt tot verstoorde nachtrust, hetgeen gevolgen heeft op 
het functioneren en de gezondheid van deze mensen. Ons  bereiken veel en indringende klachten.  
Deze overlast van het windpark is niet te tolereren. Mede op basis van een door ons aangenomen 
motie, zijn de exploitanten gevraagd, om het park in de nacht stil te zetten, om op deze manier de 
overlast en de gevolgen daarvan te beperken. Hieraan is geen gehoor gegeven. 

Ook de verlichting geeft veel overlast. De combinatie van de vele turbines en de uitgebreide 
verlichting, is ontzettend storend voor de omgeving en is onwenselijk vanuit het oogpunt van 
behoud van duisternis. 
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Onderwerp: voorontwerp wijzigingsbesluit 

rijksinpassingsplan Windpark N33 

Het inpassingsplan voor het windpark is mede door u vastgesteld. Daardoor bent u mede 
verantwoordelijk voor de totstandkoming van dit park. Hierdoor geldt ook een zekere 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het park. Wij dringen er daarom bij u op aan en roepen 
u op om uw invloed aan te wenden en er voor zorg te dragen dat er maatregelen worden getroffen,
waardoor de overlast van het park verdwijnt, dan wel tot een aanvaardbaar minimum niveau wordt
teruggebracht. Dit geldt vooral voor het geluid, maar ook voor de verlichting. Voor wat betreft de
verlichting  roepen wij u op om u er voor in te zetten dat dit windpark zo spoedig mogelijk,
eventueel als pilot, wordt voorzien van gestuurde verlichting (radar of transponder). Hiermee
wordt de door de huidige verlichting ondervonden overlast aanmerkelijk beperkt.

Draagvlak en vertrouwen zijn van groot belang voor een succesvolle energietransitie. Hiervan is bij 
Windpark N33 vanaf de ontwikkeling geenszins sprake. De overlast draagt ook niet bij aan 
acceptatie. Realisatie van maatregelen die leiden tot vermindering van overlast zouden de 
aanwezigheid van het park dragelijker kunnen maken en kunnen leiden tot een stuk herstel van 
vertrouwen. Het zou goed zijn als u samen met de ontwikkelaars een gebaar aan de omgeving 
maakt.  

Hoogachtend, 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Adriaan Hoogendoorn         
Voorzitter       
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Gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

IBAN NL 45 BNGH 0285 1729 48 

Tel.nr: (0598)-373737 

www.midden-groningen.nl 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 
Postbus 20401 
2500 EK  'S-GRAVENHAGE  

Team Ruimtelijke Ontwikkeling 

Datum: 29 juni 2021 Verzenddatum: 

Uw kenmerk: DGKE / 21131953 Zaak: 5597  

Behandeld door:  Mailadres: @midden-groningen.nl 

Bijlage(n): 

Onderwerp: voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan Windpark N33 

Geachte Minister, 

In uw brief van 21 mei 2021 heeft u ons op grond van art. 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening  
het voorontwerp van de wijziging van het inpassingsplan voor Windpark N33 gezonden, met verzoek 
hierop een reactie te geven. Ook heeft u de raad op grond van art. 3.28 van de Wet ruimtelijke 
ordening om een reactie gevraagd.   

De gemeenteraad heeft inmiddels een standpunt ingenomen en heeft dit per brief van 29 juni aan u 
medegedeeld. Wij hebben ons geconformeerd aan het besluit van de gemeenteraad. 

Wij zijn met de gemeenteraad van mening dat de problematiek van Windpark N33 veel groter is 
dan de verlichting die in strijd is met het inpassingsplan. Met name het geluid van het windpark 
zorgt, door de productie van laagfrequente tonen, voor onaanvaardbare overlast. De exploitanten 
hebben geen gevolg gegeven aan ons verzoek om in elk geval totdat het geluidsprobleem is 
opgelost het park stil te zetten. Ook de verlichting in de nachtelijke uren is zeer ongewenst. 
Evenals de gemeenteraad vragen wij u dan ook dringend uw invloed aan te wenden en er voor zorg 
te dragen dat er maatregelen worden getroffen, waardoor de overlast van het park verdwijnt, dan 
wel tot een aanvaardbaar minimum niveau wordt teruggebracht. Dit geldt vooral voor het geluid, 
maar ook voor de verlichting. Voor wat betreft de verlichting roepen wij u op om u  er voor in te 
zetten dat dit windpark zo spoedig mogelijk, eventueel als pilot, wordt voorzien van gestuurde 
verlichting (radar of transponder).  

Draagvlak en vertrouwen zijn van groot belang voor een succesvolle energietransitie. Hiervan is bij 
Windpark N33 vanaf de ontwikkeling geenszins sprake. De overlast draagt ook niet bij aan 
acceptatie.  
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Pagina: 2 van 2 

Zaak: 5597 

Onderwerp: voorontwerp wijzigingsbesluit 

rijksinpassingsplan Windpark N33 

Realisatie van maatregelen die leiden tot vermindering van overlast zouden de aanwezigheid van 
het park dragelijker kunnen maken en kunnen leiden tot een stuk herstel van vertrouwen. Het zou 
goed zijn dat u samen met de ontwikkelaars een gebaar aan de omgeving maakt.  

De overlast en onrust in het gebied rond het windpark is groot. Dit vraagt om maatregelen. Uw hulp 
is daarvoor, als mede verantwoordelijke voor de totstandkoming van dit windpark, nodig. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

A. Hoogendoorn,      , 
burgemeester  
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E-mail: @minezk.nl
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

**************************************************************************************
This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by
intellectual property rights for the exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this
transmission in error, please immediately notify the sender by return e-mail and delete this message and its
attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its contents is prohibited.
**************************************************************************************





Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 08:57
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: FW: overdracht RCR-bevoegdheid
Zie onderstaand de reactie van de gemeente Midden-Groningen.

Van: @midden-groningen.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 23:17
Aan: @minezk.nl>
CC: @midden-groningen.nl>; @midden-
groningen.nl>; @midden-groningen.nl>
Onderwerp: RE: overdracht RCR-bevoegdheid
Dag ,
Om maar met de deur in huis te vallen: Dit concept biedt ons onvoldoende comfort. Het Rijk, in
casu EZK, is zeer verantwoordelijk voor de komst van het Windpark N33 en de weg daar naar toe.
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De gemeenten en de dorpen zitten opgescheept met de nadelige effecten, niet alleen tijdens de
bouw maar vooral ook nu omdat het Windpark operationeel is. Dat maakt de situatie aanzienlijk
complexer dan 1 / 1 ½ jaar geleden. Wij signaleren niets aan enige urgentie bij EZK om aan de
problematiek daadwerkelijk wat te doen. Wij zouden mogen verwachten dat EZK ook er belang bij
heeft om weer vertrouwen op te bouwen in het gebied. Ook dat missen wij. Als dit concept de
werkelijkheid gaat worden kan ik niet anders dan mijn bestuur adviseren om niet van EZK de
bevoegdheden over te nemen aangaande de uitbreiding van het trafostation Meeden. Het valt
immers niet uit te leggen dat wij werkzaamheden van een ministerie overnemen, terwijl datzelfde
ministerie ons volstrekt onvoldoende steunt. Het spijt mij dat het deze kant uit lijkt te gaan.
Met vriendelijke groet,

T 

Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand

Website www.midden-groningen.nl
Twitter www.twitter.com/middengroningen
Facebook www.facebook.com/middengroningen

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 5 juli 2021 16:59
Aan: @midden-groningen.nl>; @midden-
groningen.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: overdracht RCR-bevoegdheid
Beste ,
Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg over de bevoegdheid voor de uitbreiding van het
hoogspanningsstation in Meeden op 28 juni jl. stuur ik jullie onderstaand onze concept-reactie
toe met betrekking tot de brief die wij ontvangen hebben van de gemeenteraad van Midden-
Groningen.
Geeft deze reactie het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-
Groningen voldoende comfort om de bevoegdheid voor de uitbreiding van het
hoogspanningsstation over te nemen, zoals eerder bestuurlijk afgesproken is?
Zoals tijdens het bestuurlijk overleg van 28 juni jl. door ons ingebracht is, gaan we de
verschillende beleidsonderwerpen niet met elkaar verweven. Dat betekent dat er – in het kader
van de overdracht van de bevoegdheid voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation in
Meeden – niet met ons onderhandeld kan worden over onderstaande onderwerpen. Wel staan
wij open voor tekstuele opmerkingen en suggesties op de concept-reactie.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Tel: 
Bijlage: Concept-reactie gemeenteraad Midden-Groningen:
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Als concept buiten reikwijdte





fundering en hekwerken. Bezwaren daartegen hebben wij niet gehonoreerd, daar was ook
geen grond voor. In die zin heeft de gemeente ten aanzien van de nieuwe werkelijkheid
bestuurlijk integer geopereerd.
Sinds het laatste stadium van de bouw en het starten van het proefdraaien heeft de
gemeente vele klachten binnengekregen over verlichting en met name geluid. Tot op heden
is er geen enkel concreet zicht op verbetering.
Zoals opgemerkt, het rijk (EZK) en de provincie zijn verantwoordelijk voor de komst van het
windpark. Beide overheden weigeren welke stap dan ook om iets te doen aan het zeer
geschade vertrouwen met de burgers in het gebied. Het gebied, de burgers aldaar,
ondervinden grote hinder en het Ministerie lijkt geen ander antwoord te willen of te kunnen
geven dan een technocratische reactie. Het concept zal het geschonden vertrouwen niet in
het minst verbeteren.
In het concept wordt opgemerkt dat de fabrikant verwacht binnen enkele weken het
probleem geheel opgelost te hebben. Ditzelfde werd ons dit voorjaar ook verteld. Niets is
minder waar, vandaar dat wij, alhoewel wij hopen dat dit het geval is, hierin weinig
vertrouwen hebben. De ontwikkelaars/exploitanten zullen wel werken aan het probleem
maar uiteindelijk zullen zij altijd kiezen voor het eigen belang boven dat van de inwoners in
het gebied. Zij hebben weliswaar het vermogen van de turbines in de nachtelijke uren
verlaagd, maar dit is volstrekt onvoldoende om de overlast te beperken. Vandaar dat wij ook
hebben gevraagd om de turbines, totdat het probleem is opgelost, in de nachtelijke uren stil
te zetten. Dit is geweigerd. Al met al geeft dit ons weinig vertrouwen voor een goed
geregelde toekomst. Omdat de regelgeving te weinig handvatten geeft, over tonaal geluid
wordt niets gezegd, kunnen wij handhavingstechnisch niet veel. De overlast drijft bewoners
echt tot wanhoop. Dit moet niet worden onderschat. Dit kunnen de exploitanten, maar ook
de overheid, de omgeving niet aandoen. Kortom, wij hebben vanuit de rijksoverheid, vanuit
EZK, het ministerie dat aan de wieg van dit windpark heeft gestaan, behoefte aan gevoel
voor gerechtvaardigde belangen en klachten van de inwoners in het gebied. Dat gevoel moet
vervolgens zichtbaar worden gemaakt in concrete stappen en heldere deadlines.
Het gebiedsfonds kan een instrument zijn om iets te doen aan dat geschade vertrouwen. De
provincie weigert daaraan mee te doen. Zie ook vorige punt. Als de eis van het ministerie zo
glashard blijft staan dan haakt zij materieel ook af ten aanzien van het gebiedsfonds. Er zou
ook op een alternatieve manier naar gekeken kunnen worden. Immers, Midden-Groningen
investeert aanzienlijk meer in de voormalige Menterwolmer dorpen, dan dat de voormalige
gemeente Menterwolde zich had voorgenomen. Dat is ook aantoonbaar en gaat om
miljoenen euro’s. Daar zou het ministerie ook wat mee kunnen doen, als tenminste de
bereidheid er is.
Het Ministerie lijkt te miskennen dat hier sprake is van een uiterst gevoelig politiek dossier.
Zij is primair de eerst aangewezene om concrete stappen te zetten om iets te doen aan dat
geschonden vertrouwen. Wanneer zij dat blijft weigeren dan komt het College politiek in
een zeer ongemakkelijke positie. Inwoners en Raad zullen niet begrijpen waarom het college
in die situatie de verantwoordelijkheid van EZK zou moeten overnemen. Immers, datzelfde
ministerie laat de gemeente, het gebied en haar inwoners aan haar lot over, zo is het gevoel
en jullie concept draagt in het niets bij om dat gevoel ten goede te keren. Er is onzerzijds
volop begrip voor de urgentie van het project van Tennet, maar de urgentie van het
oplossen van de problematiek van het windpark is even zo groot en voor de inwoners in het
gebied en lokaal bestuur, gezien alle klachten, groter. Nu wij anderhalf jaar verder zijn en
alle klachten ervarend kunnen beide dossiers niet los van elkaar worden gezien.

Ik hoop van ganser harte dat op grond van vorenstaande jullie nog eens goed naar de redactie van
jullie concept willen kijken. Die reactie zou veel meer op een positieve wijze op hetgeen hier
speelt moeten inspelen. Dat zou  en mij kunnen helpen in ons advies naar ons bestuur
Met vriendelijke groet,
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Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand

Website www.midden-groningen.nl
Twitter www.twitter.com/middengroningen
Facebook www.facebook.com/middengroningen

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 09:49
Aan: @midden-groningen.nl>
Onderwerp: RE: Kennismaking EZK | Gemeente Midden Groningen en mogelijke
samenwerking inzake Hoogspanningsstation Meeden en windpark N33
Beste ,
Na het BO waar we elkaar ook gezien hebben ben ik op vakantie geweest. In de tussentijd heb jij volgens
mijn overdracht contact gehad met .
Op basis van die overdracht leek het mij goed om een BO (ook kennismaking) met de nieuwe wethouder in
te plannen inclusief ambtelijke ondersteuning. Die staat al in de agenda.
Lijkt me ook goed wanneer wij elkaar van tevoren nog telefonisch spreken. In het bijzonder omdat ik graag
jullie ambtelijke overwegingen en de gevoelens in het gebied wat nader zou willen duiden met je. Dat
helpt in aanloop naar het BO verwacht ik.
Ik verneem graag of je daartoe bereid bent, dan laat ik iets plannen.
Gr.

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: @midden-groningen.nl> 
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 07:44
Aan: 
Onderwerp: Geaccepteerd: Kennismaking EZK | Gemeente Midden Groningen en
mogelijke samenwerking inzake Hoogspanningsstation Meeden en windpark N33
Tijd: dinsdag 24 augustus 2021 15:30-16:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern,
Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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5. Geluid: waar staan we, wat gebeurt er, wat kan er nog, wat levert dat op.

Samenwerking gemeente en RWE weer opstarten; meetgegevens (van de gemeente) en onderzoek naar

oplossingen (door RWE) delen. Ook scenario bespreken als het probleem niet softwarematig opgelost

wordt

Rol EZK?

6. Gebiedsfonds:
EZK wil graag goede projectbeschrijvingen waarin de maatschappelijke opbrengst van de projecten en de
financiële kant ervan zo zijn beschreven dat de samenhang met het windparkgebied ook voor een kritische
lezer duidelijk is. Dit kan dan in regionaal bestuurlijk overleg voor de andere besturen voorgesteld worden als
basis voor meer bijdragen.
Heldere procesafspraken maken. EZK wil voor het einde van dit jaar de discussie over de rijksbijdrage aan het
gebiedsfonds besluiten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.







niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.





Aan: @minezk.nl>
CC: @rwe.com; @rwe.com; @rwe.com;

@rwe.com
Onderwerp: RE: voorgenomen wijziging Rijksinpassingsplan windpark N33
Dag ,
Ik kreeg jouw bericht aan  doorgestuurd door .
Zojuist heeft  laten weten dat de gemeente een derde last onder dwangsom
overweegt en dit donderdag zal laten weten.
Met deze gemeente is geen constructief overleg te voeren. Wel voeren wij constructief overleg
met de dorpsraad.
Ik ben blij dat de voorgenomen wijziging van het Rijksinpassingsplan voor 10 september is
gepland. Dat komt dan ook geen dag te vroeg, aangezien de behandeling van het bezwaarschrift
voor 16 september op de rol staat.
Met vriendelijke groet,

RWE Windpower Netherlands B.V.
Visiting address: Grote Voort 247 8041 BL Zwolle
Mailing address: Amerweg 1 4931 NC Geertruidenberg
M +31 
mailto: @rwe.com

Van: @rwe.com> 
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 14:07
Aan: @rwe.com>; @rwe.com>;

@rwe.com>
CC: @rwe.com>; 

@rwe.com>
Onderwerp: FW: voorgenomen wijziging Rijksinpassingsplan windpark N33
Urgentie: Hoog

,
Graag aandacht voor het onderstaande.
Hoe verhoudt dit zicht tot de lopende dwangsommenprocedure ?
@  informeer jij  in deze ?
Met vriendelijke groet, Mit freundlichen Grüßen, With kind regards,

mailto @rwe.com

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 14:02
Aan: @eurus-europe.com>; 

@rwe.com>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: voorgenomen wijziging Rijksinpassingsplan windpark N33
Dag ,
Wij richten ons nu op 10 september als voorgenomen publicatiedatum van het ontwerp wijzigingsbesluit.
Inmiddels hebben wij de bundel documenten behorende tot het ontwerp wijzigingsbesluit (formeel de partiële
herziening) toegezonden aan de directie Ruimtelijke plannen van I&W ter publicatie op de website ruimtelijkeplannen.nl.
Wij zijn in afwachting van bevestiging dat publicatie op de beoogde datum kan plaatsvinden.
Op het voorontwerp hebben wij reacties ontvangen van het waterschap, provincie Groningen, en de gemeenten Midden-
Groningen, Veendam en Oldambt. De reacties hebben niet geleid tot een aanpassing in het voorgenomen
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wijzigingsbesluit.
Wel maken de reacties van de gemeenten ons nogmaals duidelijk dat de geluidsproblematiek een erg zwaarwegend
probleem is dat belemmerend kan zijn voor de gewenste samenwerking met de gemeenten op andere onderwerpen. Ik
adviseer daarom nogmaals tot actief en constructief overleg met de gemeenten, met name Midden-Groningen, om
samen op zo kort mogelijke termijn de beste oplossing voor de geluidsoverlast te zoeken.
Met vriendelijke groeten,

Van: @eurus-europe.com> 
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 12:20
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: voorgenomen wijziging Rijksinpassingsplan windpark N33
Geachte heer , beste ,
Het is al weer enige tijd geleden dat we contact hadden, in de tussentijd heeft u ook contact
gehad met mijn collega , en ik ben benieuwd of er ondertussen duidelijkheid is /
zicht is op de precieze datum waarop het ontwerp wijzigingsbesluit ter inzage zal worden gelegd.

Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,

@eurus-europe.com
Tel: +31 

Eurus Energy Europe B.V.
UN Studio, 10e verdieping, Parnassusweg 821B
1082 LZ Amsterdam
www.eurus-europe.com

From: @minezk.nl> 
Sent: Tuesday, 25 May 2021 11:54
To: @eurus-europe.com>; @innogy.com'

@innogy.com>
Subject: voorgenomen wijziging Rijksinpassingsplan windpark N33
Geachte heren ,
Geruime tijd geleden is het inpassingsplan voor windpark N33 vastgesteld.
Onlangs is gebleken dat in het voorschrift voor de obstakelverlichting een fout is gemaakt door aan te geven dat de
verlichting vastbrandend moet zijn, zonder de toevoeging dat dit alleen geldt voor de nachtperiode.
De verlichting zoals die nu in werking is, is wel in overeenstemming is met de internationale voorschriften en het
informatieblad ILT. Echter de fout in het inpassingsplan heeft geleid tot een handhavingsverzoek bij de gemeente
Midden-Groningen. Wij zijn met de gemeente in overleg hoe we dit kunnen oplossen.
Navraag bij ILT / ministerie van I&W maakt duidelijk dat de verlichting zoals die nu in werking is, niet gewijzigd mag
worden conform het huidige voorschrift in het inpassingsplan.
Wij zullen daarom de fout in het inpassingsplan herstellen door de planregel voor obstakelverlichting te wijzigen. De
obstakelverlichting hoeft niet te worden gewijzigd.
Als eerste stap hebben wij op 21 mei jl. het voorontwerp wijzigingsbesluit voor een reactie toegezonden aan de
betreffende gemeenten en de provincie, conform Bro art. 3.1.1 en Wro art. 3.28.
Als tweede stap zullen wij, na het verwerken van de reacties, het ontwerp wijzigingsbesluit ter inzage leggen. Een ieder
kan hierop een zienswijze indienen.
Als derde stap zullen wij, na het verwerken van de zienswijzen, het wijzigingsbesluit vaststellen. Naar verwachting zal dat
dit najaar zijn. Tegen het wijzigingsbesluit zal beroep mogelijk zijn bij de Raad van State.
De tekst van het voorontwerp wijzigingsbesluit heb ik als bijlage bijgevoegd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met mij.
Met vriendelijke groet,

Ministerie EZK, directie Warmte en Ondergrond
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Tel
E-mail: @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
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message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van:
Aan: @rwe.com
Onderwerp: terinzagelegging partiële herziening inpassingsplan windpark N33
Datum: donderdag 9 september 2021 13:52:47
Bijlagen: DOMUS-21225520-v1-Ontwerpbesluit_tot_partiële_herziening_van_het_inpassingsplan_Windpark_N33_31-

08-21.docx
DOMUS-21227143-v1-Toelichting_Partiële-herziening-Windpark-N33-ontwerp-v1_0-RP_document-
printversie_pdf.pdf
DOMUS-21225492-v1-
Nota_van_Antwoord_op_reacties_Voorontwerp_partiële_herzining_inpassingsplan_windpark_N33_docx.docx
DOMUS-21225479-v1-Kennisgeving_h-a-h_bladen_partiële_herziening_inpassingsplan_windpark_N33.pdf

Aan:
RWE, tav. dhr.
Eurus, tav. dhr.
Geachte heren ,
Gelet op artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998’ en de artikelen
3.31, derde lid, aanhef en onder c, en 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening treft u
hierbij de ontwerp-partiële herziening inpassingsplan N33 aan.
Het besluit tot partiële herziening zal tezamen met het ontwerp-partiële herziening van 10
september 2021 tot en met 21 oktober 2021 ter inzage liggen op de gemeentehuizen van
Midden-Groningen, Veendam en Oldambt. Hiervan is kennis gegeven in de Staatscourant van 9
september 2021 en in de lokale huis-aan-huis bladen in het projectgebied van windpark N33.
Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen inbrengen naar aanleiding
van de ontwerp-besluiten. Een kopie van de desbetreffende advertentie treft u ook als bijlage
aan.
Met vriendelijke groeten,

Ministerie EZK, directie Warmte en Ondergrond
Tel. 
E-mail: @minezk.nl
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