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De raad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 juni 2021;  

Gelet op art. 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening ; 

 

 

Besluit 

 

 

1. Aan de minister van Economische Zaken Klimaat mede te delen dat aanpassing van de 

bepalingen over de verlichting slechts een beperkt onderdeel is van de problematiek van 

het windpark. Weliswaar dient het inpassingsplan afgestemd te worden op de 

internationale afspraken, maar de problematiek van dit park is veel groter. Dit verandert 

niet door het inpassingsplan aan te passen. De minister is, door de mede vaststelling door 

hem van het inpassingsplan, verantwoordelijk voor de totstandkoming van dit windpark. Nu 

het park in werking is, blijkt het park een onaanvaardbare geluidsoverlast te geven, wat 

ten koste gaat van het leefklimaat, welbevinden en gezondheid van de bewoners rondom 

het park. Dit is onaanvaardbaar. De gemeente is een handhavingstraject gestart over de 

verlichting die nu in strijd is met het inpassingsplan. Met aanpassing van het inpassingsplan 

zal sprake zijn van legalisatie van de verlichting, daarmee vervalt de grondslag van het 

handhavingstraject. De overlast (licht en geluid) is hiermee echter niet verholpen. Hierin 

dient de minister zijn verantwoordelijkheid te nemen. 

2. De minister op zijn verantwoordelijkheid te wijzen en er bij hem op aan te dringen zijn 

invloed aan te wenden om er zorg voor te dragen dat maatregelen worden getroffen 

(bijvoorbeeld door het in de nacht stilzetten) waardoor er geen of minimaal aanvaardbaar 

overlast wordt ondervonden.  

3. Er bij de minister op aan te dringen zich 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 
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aanmerkelijk beperkt.  

4. De minister er op te wijzen dat draagvlak en vertrouwen van groot belang is voor een 

succesvolle energietransitie. Hiervan is bij Windpark N33 vanaf de ontwikkeling geenszins 

sprake, terwijl het park nu het in bedrijf is ook nog veel overlast veroorzaakt.  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. 

  

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2021 
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