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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 vastgestelde 

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 
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behoud van duisternis, 

 

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 ropen 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 minimaal aanvaardbaar niveau wordt 

teruggebracht. Dit geldt vooral voor het geluid, maar ook voor de verlichting. Voor wat betreft de 

verlichting  roepen wij  op aan om 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 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 dat u samen met de ontwikkelaars een gebaar aan de omgeving 

maakt.  

  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 
Hoogachtend, 

 
De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn                     Mieke Bouwman                    

Voorzitter                                      Griffier 

 


