
                                                               
 
 

 

 
 

Beste mensen, 
 

Het is de laatste tijd redelijk stil geweest rond windpark N33. Dat wil echter niet zeggen dat we achter de 
schermen niet voortdurend bezig zijn om bestuurders en politici te bewerken. 
 

We hebben deze week net de laatste informatie over de huidige stand van zaken van KDE Energy ontvangen en 
die informatie vindt u hieronder. Woensdag as.s praten we in Den Haag op het ministerie van EZ met de 
projectleider van windpark N33. Hij zal ons bijpraten en hopelijk kan hij ook een aantal vragen van ons 
beantwoorden. We houden jullie t.z.t. wel weer op de hoogte. 
 

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Platform Tegenwind N33. 
 

Daan van de Wege 
voorzitter 
 

Hierbij een deel van de Nieuwsbrief die Tegenwind N33 van KDE heeft ontvangen. 
 

Nieuwsbrief Windpark N33  
Februari 2013  
 

Het geplande windenergiepark langs de N33 bij Veendam en Menterwolde wordt ontwikkeld door Blaaswind B.V., een initiatief 
van grondeigenaren uit Veendam, en KDE Energy B.V. uit Groningen. Zij werken samen in het samenwerkingsverband 
Windpark N33. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de status en actualiteiten.  
 

Overeenstemming tussen rijk en provincies: verdeling 6.000MW wind op land  
De provincies hebben afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de prestatienorm wind-
energie om in 2020 een vermogen van 6.000 Megawatt (MW) windenergie op land te plaatsen. Een 
aanzienlijk deel komt tot stand in grootschalige windenergieprojecten in ‘zoekgebieden’ die provincies 
hebben aangewezen. Op basis van deze zoekgebieden kunnen de provincies in 2020, 5.715 MW 
windenergie plaatsen, inclusief de molens die nu al draaien. Het overige deel komt tot stand in kleinere 
projecten. Dit is meestal maatwerk: projecten zijn te realiseren als ze voldoen aan de ruimtelijke voor-
waarden van provincies en gemeenten. Nauw omschreven gebieden worden nog niet gedefinieerd. De 
overige 285 van de 6.000 MW windenergie komen voort uit dergelijke projecten. Deze worden uiterlijk 
eind 2015 ingevuld in Fryslân, Overijssel, Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.  
 

Verdeling MW wind per provincie  
Het aantal MW per provincie is: Fryslân 525MW, Groningen 850MW, Drenthe 280MW,  
Overijssel 80MW, Noord Holland 580MW, Flevoland 1.370MW, Zuid Holland 730MW, Utrecht 60MW,  
Gelderland 210MW, Zeeland 550MW, Noord Brabant 420MW en Limburg 60MW.  
 

MER  
De Milieueffectrapportage (MER) voor Windpark N33 is in volle gang. De MER bestaat uit een plan- MER 
(vormt de basis voor het voorstel inpassingsplan) en een project-MER (gedetailleerde beschrijving van 
de mogelijke milieueffecten van de opstellingen). Over enkele maanden verwachten wij de eerste 
resultaten. In de MER zullen diverse opstellingen van het windpark worden onderzocht. Als onderdeel 
van de plan-MER wordt de Integrale visie Veenkoloniaal Gebied opgesteld. Zodra de onderzoeks-
resultaten bekend zijn zullen de verschillende opstellingsvarianten voor Windpark N33 gezamenlijk met 
het rijk, beide gemeenten en de provincie worden gepresenteerd. Momenteel werken we aan de 
voorbereidingen van de vergunningsaanvragen die direct na de MER uitgaan. 
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