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Onderuverp: Voorontwerp-l npassingsplan Windpark N33

Geachte voorzitter/leden,

Naar aanleiding van het ter inzage leggen van het voorontwerp-lnpassingsplan van

het Windpark N33 in Groningen zijn wij in de gelegenheid gesteld een reactie in te

dienen. Dit kan tot uiterlijk 11 april 2016.

Wij hebben een reactie opgesteld aan de minister van Economische Zaken, die is
afgestemd op de inhoud van de zienswijze op het ontwerp-lnpassingsplan Windpark

De Drentse Monden-Oostermoer en die ambtelijk is afgestemd met de provincie

Groningen. Deze reactie hebben wij ter informatie bijgevoegd.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

B ister van Economische Zaken
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Onderwerp: Reactie voorontwerp-lnpassingsplan Windpark N33

Geachte heer Kamp,

Bij brief van 29 januari 2016 hebt u ons in de gelegenheid gesteld een reactie te ge-

ven op het voorontwerp-lnpassingsplan voor het Windpark N33, mede in het kader
van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Provinciale reactie op het voorontwerp
Het Windpark N33 zal in de provincie Groningen worden gerealiseerd. Wij hebben

beoordeeld in hoeverre het windpark impact kan hebben op relevante aspecten

binnen Drents grondgebied, met name in relatie tot de plannen voor het Windpark De

Drentse Monden - Oostermoer (DMOM). Wijverzoeken u onderstaande punten mee

te nemen in het ontwerp-lnpassingsplan Windpark N33.

1. Stand der techniek
Wij constateren dat het MER voor het Windpark N33 gebaseerd is op turbines uit de

'klasse 3-5 MW'en een (worst case) referentieturbine van 3,45 MW.

ln het kader van het lnpassingsplan Windpark DMOM dringen wij er al geruime tijd bij

u op aan om de toepasbaarheid van minder, zwaardere turbines te onderzoeken. ln
het MER voor Windpark DMOM hebt u ervoor gekozen de onderzoeken te baseren op

lichtere turbines uit de 'klasse 2-4 MW' en een referentieturbine van 3 MW. U geeft

daarbij aan dat het bestuderen van inrichtingsalternatieven met zwaardere turbines

om bedrijfseconomische redenen niet realistisch en dus niet zinvol is. De windom-

standigheden van het Windpark DMOM in de Drentse Veenkoloniën zijn hetzelfde als

die van het Windpark N33 in de Groninger Veenkoloniën. De aan te houden afmetin-

gen voor masthoogtes en rotordiameters zijn vergelijkbaar; in DMOM zelfs nog iets

royaler.
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Het ligt voor de hand dat u deze vernieuwde inzichten over de in het Windpark N33
toe te passen turbinevermogens wilt laten doorwerken in het vervolg van de procedure
voor het Windpark DMOM. ln onze eigen zienswijze voor dit windpark zullen wij hier
nader op terugkomen.

Ook pleiten wij ervoor de best beschikbare technieken toe te passen ten aanzien van
obstakelverlichting. ln onze reactie op het voorontwerp-lnpassingsplan Windpark
DMOM hebben wij al verwezen naar de resultaten uit eerder uitgevoerde onderzoeken
(Windpark Alexia te Zeewolde). Waar dat niet in rijksbesluiten wordt vastgelegd,
vragen wij u erop toe te zien dat dit in de andere besluiten wordt opgenomen.

2. Landschap en leefomgeving
Gezien het open karakter van het landschap zal er interferentie optreden tussen de
Windparken N33 en DMOM. Daarom merken wij het volgende op.

Het voorontwerp-lnpassingsplan geeft ruimte om het middelpunt van de windturbines
in principe maximaal 15 meter te verplaatsen. Dit geeft flexibiliteit als de turbine niet
op de exacte locatie gerealiseerd kan worden. Wij hechten vanuit een goede ruimtelij-
ke inpassing aan een regelmatig rasterpatroon en/of lijnopstelling. Verschuivingen
kunnen leiden tot een verstoring van deze gewenste patronen, die een onrustig
visueel beeld zullen geven. Wij pleiten er daarom voor de onderhavige flexibiliteitsbe-
paling in te perken.

Het Windpark N33 betreft, net als het Windpark DMOM, een windpark met verschil-
lende initíatiefnemers. ln het voorontwerp-lnpassingsplan Windpark N33 is de initia-
tiefnemers enige mate van vrijheíd gelaten om tot de keuze van een turbinetype te
komen, waardoor vervolgens het risico ontstaat dat er binnen het windpark verschil-
lende soorten windturbines worden opgericht. Dit kan grote afbreuk doen aan de wijze
waarop het windpark zich visueel manifesteert. Wij pleiten er daarom voor de bebou-
wingsregels op dit punt aan te scherpen.

Wijzien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend

van Drenthe,

secretaris voorzitter
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