o?'
I
K?

!
K3.

Ministerie van Economische Zaken

■K-

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
Directoraat-generaal

Colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam
p/a Gemeente Veendam
Postbus 20004
9640 PA VEENDAM

Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Datum
Betreft

“ 8 FEB. 2017
Uw verzoek om een bezinningsperiode voor windpark N33

Geachte Colleges,
Dank voor uw brief van 27 januari 2017, waarin u verzoekt om een bezinnings
periode in te lassen voor het windpark N33 en een onderzoek te starten naar
alternatieve vormen van opwekking van hernieuwbare energie in het betreffende
gebied, zoals zonneparken. U spreekt de verwachting uit dat er voldoende
alternatieven zijn en dat de voorgenomen oprichting van windpark N33
achterwege kan blijven.
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De energietransitie is internationaal ingezet. Ook in ons land zal de omschakeling
naar een energievoorziening uit hernieuwbare bronnen langdurig een grote
inspanning vergen en een grote impact hebben op de fysieke ruimte en de
leefomgeving van mensen, zeker bij grootschalige hernieuwbare energieprojecten.
Projecten zoals windpark N33 laten dit al duidelijk zien. Hiervoor moeten
afwegingen worden gemaakt tussen nationale en lokale belangen. De afweging
van belangen die betrekking hebben op de fysieke ruimte heeft onder andere
plaatsgevonden in nationale en provinciale structuurvisies en in beleidsdoelen.
Voor een concreet windpark wordt de belangenafweging op lokaal niveau
aangevuld door de toetsing aan de criteria en de wettelijke normen die de directe
belangen van omwonenden op het gebied van milieu en leefomgeving
beschermen.
Het steeds op de juiste wijze informeren en betrekken van de omgeving is cruciaal
en ik span mij hiervoor in. Het is hierbij wel van belang om te beseffen dat
betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties niet zal betekenen dat er
altijd consensus ontstaat. Het is dan mijn taak als bevoegd gezag om een besluit
te nemen.
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Tegen windpark N33 bestaat in de regio de nodige weerstand. Dit is mij duidelijk
geworden tijdens het bestuurlijk overleg dat wij al een aanzienlijke periode
gezamenlijk over het windpark voeren, en uit de directe contacten en overige
signalen van tegenstanders van het windpark. Ook komt dit duidelijk naar voren
uit het grote aantai handtekeningen onder een zienswijze tegen de
ontwerpbesluiten voor het windpark, en uit de overige ingediende zienswijzen.
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Het is mij duidelijk dat achter deze weerstand zorgen leven over de mogelijke
effecten voor omwonenden en over de landschappelijke effecten van de komst
van een windturbinepark op deze plaats. Deze zorgen betrek ik bij mijn
besluitvorming.
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Zoals u bekend is, heeft de locatiekeuze plaatsgevonden op een veel eerder
moment in het Provinciaal Omgevingsplan en in de Structuurvisie Wind op Land.
Uit het uitgevoerde MER-onderzoek blijkt voorts dat het windpark ruimschoots
voldoet aan alle wettelijke normen op het gebied van milieu en leefomgeving. Het
windpark is verder zo goed mogelijk vormgegeven conform de criteria die tijdens
bestuurlijk overleg in de regio zijn aangereikt, zoals een zo groot mogelijke
afstand tot woonbebouwing.
Daarnaast is het windpark belangrijk voor de provinciale taakstelling op het
gebied van windenergie. Ook heeft de provincie in haar nieuwe plannen voor
energie ambities op het gebied van wind en zon. De realisatie van zonne-energie
zal naast windenergie worden ontwikkeld, en niet in de plaats ervan.
De consequentie van het inlassen van een bezinningsperiode alvorens tot
besluitvormig over te gaan, betekent met zekerheid een vertraging van de
realisatie van het windpark. In de provincie Groningen kan dan mogelijk de
afgesproken hoeveelheid windenergie op land in 2020 niet gerealiseerd worden,
waardoor de doelstellingen voor hernieuwbare energie en de afspraken in het
Energieakkoord onder druk komen te staan. Ook zou het inlassen van een
bezinningsperiode in dit stadium van de besluitvormingsprocedure de
betrouwbaarheid van de overheid en het investeringsklimaat voor hernieuwbare
energie schaden.
Op grond van het voorgaande kan ik de diverse belangen en aspecten afwegen en
ben ik van mening dat verantwoorde besluitvorming over het windpark kan
plaatsvinden. In dit licht is het inlassen van een bezinningsperiode en het
verrichten van onderzoek naar alternatieve vormen van hernieuwbare
energieopyvékking in het gebied niet zinvol. Ik verwacht nog deze maand een
beslui^er het inpassingsplan te kunnen nemen. Dit maakt het mogelijk dat het
windpark in 2020 ooerationeel kan zijn.
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