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Beste lezers,
Jullie hebben allemaal aangegeven tegen de plaatsing van windmolens langs de N33 te zijn en daarom
ontvangen jullie deze eerste Nieuwsbrief.
Na drie voorlichtingsbijeenkomsten, een vierde zal nog in Veendam worden gehouden, is het op dit
moment even rustig rond de molens langs de N33. Dat wil echter niet zeggen dat Het Platform niet actief
bezig is.
Van een woordvoerster van het ministerie van EL&I (Economische zaken Landbouw en Inovatie) ontvingen
we de volgende informatie:
“Het klopt dat er voor windpark N33 een aanmelding voor de Rijkscoordinatieregeling (RCR) is binnengekomen bij ons ministerie, die wij conform de wet in behandeling hebben genomen. Bijgevoegd een flyer
over hoe de RCR werkt. In januari is over windpark N33 een bestuurlijk overleg geweest met de provincie
Groningen en de gemeenten Veendam en Menterwolde. Op dit moment wordt gewerkt aan de eerste stap
in het proces en dat is een concept notitie Reikwijdte en Detail, de verwachting is dat de kennisgeving
hiervan in oktober zal plaatsvinden, er zal dan een inloopavond worden georganiseerd waar we het proces
toelichten. Vervolgens start het traject met zienswijzen, MER, nadere besluitvoering inpassingsplan
(inclusief inzage en beroep), vergunningen etc. Van voorlichting en indienen van zienswijzen in de
vakantieperiode is geen sprake, een gedetailleerde planning is op dit moment nog niet te geven”.
Wat betreft de inloopavond hebben we onze bezwaren al kenbaar gemaakt bij het ministerie en bij KDE
Energy. We hebben zelf ervaren hoe dat in zijn werk gaat, toen we de avonden bezochten waar de plannen
voor molens in de Drentse Monden werden toegelicht. Tegen de tijd dat hier de plannen worden
gepresenteerd zullen we opnieuw van ons laten horen.
Op dit moment is Het Platform zich aan het voorbereiden op het traject met zienswijzen etc.
Nu het Platform Storm (Drentse Monden) ons hierin is voorgegaan, kunnen wij gebruik maken van de daar
opgedane ervaringen. Verder is het zaak om zoveel mogelijk deskundigheid bij elkaar te brengen om
gedegen zienswijzen te kunnen inzenden. Ook van de inwoners van Veendam en Menterwolde wordt
verwacht dat ze t.z.t. zienswijzen zullen opsturen, hoe meer hoe beter, dat mag duidelijk zijn.
Over de te volgen strategie worden jullie op een later tijdstip geïnformeerd.
Rest ons om in deze eerste Nieuwsbrief nog even te wijzen op:
www.tegenwindn33.nl Wijs vrienden, familie, kennissen, buren en buurtgenoten op deze site en de
mogelijkheid een nee tegen windmolens langs de N33 te laten horen. Bij Het Platform zijn stickers
(kostenloos), raamposters (kostenloos) en spandoeken (zie de website) te verkrijgen.
Financiële ondersteuning is zeer welkom: Rekening 1 0 6 6 9 6 4 3 2 t.n.v. Stichting Platform Tegenwind
N33 te Meeden.

