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Persbericht 

 
Milieueffectrapport inpassingsplan en vergunningen wind-

park N33 Groningen 

 

Milieueffecten windpark N33 goed in beeld 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een windpark langs de 

Rijksweg N33 in de Menterwolde, Oldambt en Veendam beoordeeld. Zij vindt dat 

het rapport de milieueffecten zoals geluidhinder goed beschrijft. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Zij spreekt zich ook niet uit over de 

wenselijkheid van een plan of project, in dit geval een windpark. Dat doet het bevoegd gezag, in dit geval de 

ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE Innogy Windpower Netherlands willen 

samen een windpark realiseren in de gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam 

langs de Rijksweg N33. Het park zal bestaan uit 35 turbines met een totaal vermogen 

van ongeveer 120 megawatt (MW). Om het park mogelijk te maken zijn een Rijksinpas-

singsplan en verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers van Economische 

Zaken en van Infrastructuur en Milieu hierover besluiten, zijn de milieugevolgen van het 

park onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De ministers hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport legt helder uit waarom is gekozen voor deze locatie langs de N33. Het rap-

port onderzoekt verschillende mogelijkheden om 23-35 turbines die in grootte variëren 

in het gebied neer te zetten, bijvoorbeeld in lijnen, rasters en zwermen van turbines. De 

effecten van deze verschillende opstellingen zijn goed beschreven en met elkaar ver-

geleken. Het rapport geeft hierdoor een goed inzicht in de keuzemogelijkheden om bij 

het verdelen van de turbines over het gebied rekening te houden met het landschap, de 

leefomgeving (hinder door geluid en slagschaduw), de energieopbrengst en de veilig-

heid. Met deze informatie kan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden. 

 

Omdat lichthinder door nachtelijke signaalverlichting van de turbines (knipperende rode 

lichten) een belangrijke punt voor omwonenden is, adviseert de Commissie om bij het 

besluit duidelijkheid te geven over de maatregelen die getroffen gaan worden. 
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