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Onderwerp

Zienswijze concept notitie reikwijdte en detail windpark N33

Geachte heer Buys,
Op 14 oktober heeft u de conceptnotitie reikwijdte en detail (startnotitie) Windpark
N33 verzonden aan leden van Provinciale Staten van de provincie Groningen, met
het verzoek daarop een reactie te geven. De beantwoording van uw verzoek is in
handen gesteld van het college van Gedeputeerde Staten. Wij willen hierbij gebruik
maken van deze mogelijkheid en dienen hierbij een zienswijze in op de startnotitie
Windpark N33.
Wij gaan er in ons Provinciaal Omgevingsplan (POP) 2009-2013 vanuit dat er in de
aangewezen windparklocatie N33 Veendam/Menterwolde een windpark van
minimaal 120 MW kan worden gerealiseerd. Bij de gemeenten Veendam en
Menterwolde en bij een groot aantal omwonenden heerst grote zorg over onder
andere geluidsoverlast door de windturbines. Het MER moet uitwijzen wat de
geluidseffecten zijn op de woningen van omwonenden en hoe eventuele overlast
tot een minimum beperkt kan worden. Wij zien graag dat er varianten binnen het
windpark worden onderzocht die aan deze zorgen van de gemeenten en
omwonenden tegemoet komen. Wij gaan er vanuit dat er in het onderzoek ook
wuidl gekeken naar de cutiiulalleve effecleii van geluld. Teneinde de geluidshinder
tot een aanvaardbaar niveau te beperken, is het gewenst ook varianten te
onderzoeken waarin wordt uitgegaan van een gereduceerd, aantal windturbines al
dan niet in combinatie met zo nodig andere opstellingen in een grid. Hoewel het
realiseren van 120 MW in ons POP als doelstelling is geformuleerd, achten wij het
acceptabel om minder dan de voorgenomen 120 MW te realiseren, als hiermee
knelpunten opgelost worden die uit de MER naar voren zouden komen en om
tegemoet te komen aan de heersende zorg bij de betrokken gemeenten en
omwonenden.
Daarnaast willen wij graag dat er in een vroegtijdig stadium aandacht is voor de
inpassing en de landschappelijke kwaliteit m.b.t. de inrichting van het park. Wij
stellen voor dat het provinciaal Bouwheerschap samen met de Rijksadviseur voor
het Landschap, mevrouw Ytje Feddes, en de initiatiefnemers hierover van
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gedachten wisselen en gezamenlijk aan de landschappelijke inpassing van het
Windpark N33 gaan werken.
Indien u nog vragen heeft over deze zienswijze kunt u contact opnemen met de
heer P.A. Smale van de afdeling Ruimtelijke Plannen (T: 050-316 4784
E: p.smale@provinciegroningen.nl).
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

, secretaris.

