
Raadsbrief

Datum: 24 augustus 2021 Verzenddatum: 31 augustus 2021

Behandeld door: Harry Flap Mailadres: harry.flap@midden-groningen.nl

Zaak: 655222 Portefeuillehouder: David de Jong

Onderwerp: Z2021-006787 verzoek tot handhaving inzake geluidshinder Windpark N33

Geachte leden van de raad,

Ten aanzien van Windpark N33 willen wij u graag informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. 
handhaving.

Verlichting.
Voor wat betreft de verlichting is het u bekend dat wij aan de exploitanten van het windpark lasten 
onder dwangsom hebben uitgebracht om de verlichting in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van Windpark N33. 
Inmiddels heeft het ministerie van EZK gemeld dat het in de planning ligt om het ontwerp tot 
wijziging van het Inpassingsplan Windpark N33 met ingang van 10 september ter visie te leggen. 
Deze terinzagelegging geeft volgens de jurisprudentie een concreet zicht op legalisering. Dit en het 
gegeven dat een derde last onder dwangsom niet zal leiden tot een wijziging van de situatie, heeft 
ons doen besluiten om niet tot het opleggen van een nieuwe last onder dwangsom over te gaan. 

Geluid. 
Er is een verzoek tot handhaving ingediend vanwege het geluid van Windpark N33. Alhoewel wij de 
wens tot handhaving goed begrijpen, zien wij op dit moment geen mogelijkheden om hiertoe over 
te gaan. Ook wij vinden de overlast door het geluid ontoelaatbaar. Wij begrijpen dat de 
exploitanten hun best doen het probleem op te lossen, maar hadden graag meer mogelijkheden tot 
handhaving gewild.
In de uitspraak van de Raad van State t.a.v. het windpark Delfzijl Zuid is bepaald dat de normen van 
het activiteitenbesluit in elk geval voor nieuwe parken niet meer van toepassing zijn. Ook in het 
geval dat het zo mocht zijn dat ook voor bestaande parken geldt dat de normen van het 
activiteitenbesluit niet meer van toepassing zijn, is er dan geen grond tot handhaving. In dat geval 
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is er geen te handhaven normstelling en is er geen sprake van een overtreding. Wel onderzoeken wij 
op dit moment de juridische mogelijkheden die volgen op de uitspraak van de Raad van State om de 
verleende vergunningen aan te passen en hierin maatwerkvoorschriften voor geluid op te nemen. 
Deze zouden vervolgens wel een basis tot handhaving geven. Wij willen ons maximaal inzetten om 
van de geluidoverlast af te komen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


